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â¤Ã§ÊÃŒÒ§Í§¤�¡Ã 

µÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ ¾.È. 2547  

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ  
(ÁÒµÃÒ 22) 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี (เลือกตั้ง) 
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 6 ดาน (เลือกตั้ง) 6 คน 

ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี  
ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี 2 คน ดานกฎหมาย 1 คน 
กรรมการ (เลือกตั้ง) 5 คน 

(รวม 17 คน) 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ  
(ÁÒµÃÒ 59) 

• ปลัดกระทรวงพาณิชย 
• ผูวาการสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
• ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย 
• เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ 
 กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
• อธิบดีกรมสรรพากร 
• เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับ 
 และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

• ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี 2 คน  
• ผูทรงคุณวุฒิดานกฏหมาย 1 คน 
• อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
• นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
• ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
• ประธานสมาคมธนาคารไทย 
• ประธานกรรมการหอการคาไทย 
  

ÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ  
(ÁÒµÃÒ 6) 

1. ดานการทำบัญชี 
2. ดานการสอบบัญชี 
3. ดานการบัญชีบริหาร 
4. ดานการวางระบบบัญชี 
5. ดานการบัญชีภาษีอากร 
6. ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕáµ‹ÅÐ Œ́Ò¹ 
(ÁÒµÃÒ 32) 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÓË¹´ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕ 
(ÁÒµÃÒ 33) 

• ผูทรงคุณวุฒิ 7-11 คน (แตงตั้ง) 
• ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ  
 สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
• ผูแทนกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
• ผูแทนกรมสรรพากร 
• ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย 
• ผูแทนสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
• ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับ 
 หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 (รวม 13-17 คน) 
 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨ÃÃÂÒºÃÃ³ 
(ÁÒµÃÒ 50) 

แตงตั้ง 9-15 คน  
โดยความเห็นชอบ 

ของที่ประชุมใหญสภาวิชาชีพบัญชี 
 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ไมดำรงตำแหนง 

นายกสภาวิชาชีพบัญชี หรือกรรมการ  
หรืออนุกรรมการอื่นๆ  
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(รวม 14 คน) 
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â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ ã¹¾ÃÐºÃÁÃÒªÙ»¶ÑÁÀ� 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ 

¡ÃÃÁ¡ÒÃ (àÅ×Í¡µÑé§)  
5 ¤¹ 

ÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ 

¹ÒÂ¡ÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ 

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô
Œ́Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕ 2 ¤¹ 

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô
Œ́Ò¹¡®ËÁÒÂ 1 ¤¹ 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨ÃÃÂÒºÃÃ³ 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÓË¹´
ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕ 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔªÒªÕ¾ 
Œ́Ò¹ºÑÞªÕ 6 Œ́Ò¹ 

1.  ดานการทำบัญชี 
2.  ดานการสอบบัญชี 
3.  ดานการบัญชีบริหาร 
4.  ดานการวางระบบบัญชี 
5.  ดานการบัญชีภาษีอากร 
6.  ดานการศึกษา 
 และเทคโนโลยีการบัญชี 

1.  เลขาธิการ 
 และเลขานุการ 
2.  นายทะเบียน 
3.  เหรัญญิก 
4.  ประชาสัมพันธ 
5.  พัฒนาวิชาชีพ 

¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ ¾.È. 2547 
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•  คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวกับการวางระบบบัญชี 

 -  คณะอนุกรรมการวิชาชีพบัญชี ดานการวางระบบ 
  บัญชี (ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 -  คณะอนุกรรมการวิชาชีพบัญชี ดานการวางระบบ 
  บัญชี (ดานการควบคุมภายใน) 
•  คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวกับการข้ึนทะเบียน 
 เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 -  คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผูขอขึ้น 
  ทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 -  คณะอนุกรรมการบริหารงานทดสอบการปฏิบัติงาน 
   เกี่ยวกับการสอบบัญชี 
 -  คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  การสอบบัญชี 
•  คณะอนุกรรมการและคณะทำงานท่ีเก่ียวกับ 
 การดำเนินงานตามหนาท่ีอื่น 

 -  คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
 -  คณะอนุกรรมการจัดทำรางขอบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี 
 -  คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 
 -  คณะอนุกรรมการดานประชาสัมพันธ 
 -  คณะอนุกรรมการกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ 
 -  คณะอนุกรรมการประสานการบริหารสาขา 
  สภาวิชาชีพบัญชี 
 -  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  -  คณะอนุกรรมการตรวจรับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - คณะอนุกรรมการโครงการนำรองการพัฒนาระบบความรู 
  ทางวิชาชีพเพื่อเผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 -  คณะทำงานที่ปรึกษาพัฒนาวิชาชีพบัญชีภายใตขอตกลง 
  การสนับสนุนเงินงบประมาณสภาวิชาชีพบัญชี 

¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¤³Ð·Ó§Ò¹ Œ́Ò¹µ‹Ò§æ 

• คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวกับจรรยาบรรณ 

 -  คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ 
 -  คณะอนุกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
•  คณะอนุกรรมการและคณะทำงานท่ีเก่ียวกับ  
 มาตรฐานการบัญชี 
 -  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี 
 -  คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาความแตกตาง 
  ระหวางมาตรฐานการบัญชีการเงินและการบัญชี 
  ภาษีอากร 
 -  คณะอนุกรรมการดานเทคนิคมาตรฐานการบัญชี 
 -  คณะทำงานจัดทำรางมาตรฐานการรายงาน 
  ทางการเงินสำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสีย 
  สาธารณะ (NPAEs) 
 -  คณะทำงาน Thailand for Asian-Oceanian  
  Standard Setters Group (TAOSSG) 
 -  คณะทำงานเพื่อศึกษาความแตกตาง 
  ระหวางมาตรฐานการบัญชีการเงินและการบัญชี 
  ภาษีอากร 
•  คณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวกับการทำบัญชี 

 -  คณะอนุกรรมการดานการทำบัญชี 
•  คณะอนุกรรมการและคณะทำงานท่ีเก่ียวกับ 
 การสอบบัญชี 

 - คณะอนุกรรมการดานเทคนิคการสอบบัญชี 
 -  คณะอนุกรรมการดานการแปลมาตรฐาน 
  การสอบบัญชี 
 - คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพงานของ 
   สำนักงานสอบบัญชี 
 - คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพงานของ 
   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 - คณะทำงานเพื่อจัดทำคูมือดานการสอบบัญชี 

¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¤³Ð·Ó§Ò¹ Œ́Ò¹µ‹Ò§æ (µ‹Í) 



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2553 - 2554 1616

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹ 
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ 

¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 

½†ÒÂµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ 

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 

¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 

½†ÒÂºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ 

½†ÒÂ·ÐàºÕÂ¹áÅÐÊÁÒªÔ¡ÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ ½†ÒÂµ‹Ò§»ÃÐà·È 

½†ÒÂºÑÞªÕáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹ ½†ÒÂ IT ½†ÒÂ¡®ËÁÒÂ 

¹ÒÂ¡ÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ 

·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¡®ËÁÒÂ 

 • งานบริหารทรัพยากรมนุษย 
  - รับผิดชอบการบริหารบุคลากร   
   การสรรหาวาจาง การวางแผน 
   กำลังคน การพัฒนาและ 
   ฝกอบรม บริหารผลตอบแทน  
   และพนักงานสัมพันธ 
 • งานอาคารสถานท่ี งานรักษา 
  ความปลอดภัย งานรักษา 
  ความสะอาด งานวิศวกรรม 
  อาคาร 
  -  ควบคุมดูแลงานอาคารสถานท่ี  
   การรักษาความปลอดภัย การดูแล 
   ความสะอาด งานวิศวกรรมอาคาร 
  - ดูแลเร่ืองการจัดสถานท่ีสำหรับการ 
   ประชุม อบรมสัมมนา 
 • งานจัดซ้ือ 
  - สรรหา คัดเลือกผูขาย การเจรจา 
   ตอรอง การดำเนินการจัดซ้ือ การ 
   สงมอบสินคา เพ่ือใหตรงตามความ 
   ตองการของผูใชงานในหนวยงาน 
   ตางๆ ของสถาวิชาชีพบัญชี 
 • งานจัดเล้ียง 
  - ดูแลความเรียบรอยในการจัดอาหาร  
   วาง อาหารกลางวัน สำหรับการ  
   ประชุม อบรมสัมมนา 
 • งานธุรการ 
  -  งานพัสดุ 
  -  งานสารบรรณ 
  -  การรับโทรศัพท 
  -  งานธุรการและติดตอประสานงาน 
   ท่ัวไป 
 • งานจำหนายหนังสือ 
  - จัดพิมพ เก็บ ควบคุมคลังหนังสือ 
  - จำหนายหนังสือ 

 • งานบัญชี 
   -  วางแผน ควบคุมการจัดทำบัญชี 
   ตนทุนและบัญชีท่ัวไป 
  -  งานบัญชีตนทุน 
  -  งานบัญชีดานรับ 
  -  งานบัญชีดานจาย 
 • งานการเงิน 
  -  วางแผน ตรวจสอบดานการเงิน  
   และบริหารคาใชจายขององคกรให 
   เปนไปอยางประสิทธิภาพ และเปน 
   ไปตามระเบียบปฏิบัติ 
  -  งานการเงินดานรับ 
  -  งานการเงินดานจาย 

 -  รับผิดชอบงานบริการสมาชิก ผูทำบัญชี  
  และผูสอบบัญชีรับอนุญาต (รับสมัคร  
  รับข้ึนทะเบียน ตออายุฯ การเปล่ียนแปลง 
  สถานภาพ การยกเลิกสถานภาพ) 
 - บริหารจัดการขอมูลทะเบียนสมาชิก  
  ผูทำบัญชี และผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
  รวมท้ังขอมูลหลักสูตร สถาบันการ 
  ศึกษาท่ีไดรับอนุมัติจากสภาวิชาชีพ 
  บัญชีฯ เพ่ือการสมัครสมาชิกและการ 
  ขอข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 - จัดทำและกล่ันกลองงานท่ีเก่ียวของ  
  การพิจารณาคุณสมบัติของการเปน 
  สมาชิก ผูทำบัญชี และผูสอบบัญชี 
  รับอนุญาตเสนอตอคณะกรรมการและ 
  คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ 
 - เผยแพร จัดทำขาวสารและขอมูลตางๆ  
  เก่ียวกับงานทะเบียน 
 - ใหคำแนะนำ สรางความรูความเขาใจ 
  เก่ียวกับกฎหมาย ขอบังคับ และ 
  ประกาศตาง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ  
  แกสมาชิก บุคคลท่ัวไป และหนวยงาน 
  ภาครัฐและเอกชน 

 -  กำหนดแนวทางการนำระบบ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศเขามา 
  บริหารงานในองคกร 
 - วางแผนและควบคุมระบบงาน 
  เครือขาย งานพัฒนาโปรแกรม  
  การบริหารจัดการฐานขอมูล  
  และงาน อุปกรณคอมพิวเตอร 

 -  รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวของกับการ 
  เจรจาการเปดเสรีดานการคาบริการ  
  ดานวิชาชีพระหวางประเทศในกรอบ 
  เวทีภูมิภาคและอ่ืนๆ 
 -  ติดตอ ประสานงาน รับผิดชอบ 
  โครงการท่ีสภาวิชาชีพบัญชีมี 
  กับหนวยงาน / บุคคล ตางประเทศ 
 -  ดูแลเร่ืองการเดินทางไปเขารวม 
  ประชุมสัมมนาของกรรมการใน 
  ตางประเทศ 

 -  บริหารงานดานกฎหมายและ 
  นิติกรรมตางๆ ของสภาวิชีพบัญชี  
  เชน งานนิติกรรมสัญญา  
  งานคดีความ งานโตตอบเอกสาร 
  ท่ีเก่ียวของดานกฎหมาย เปนตน 
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·Õè»ÃÖ¡ÉÒ Œ́Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ 

¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅÊ‹§àÊÃÔÁ§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ 

¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅÊ‹§àÊÃÔÁ§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ 

½†ÒÂ§Ò¹àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ 
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ 

½†ÒÂ¡ÒÃµÅÒ´áÅÐ
»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ 

½†ÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¡Ó¡Ñº  
Ê¹§.ÊÍººÑÞªÕáÅÐ¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ 

½†ÒÂ§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ 

½†ÒÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÍºÃÁÊÑÁÁ¹Ò 

½†ÒÂ·´ÊÍº CPA 

- ดำเนินการเก่ียวกับงานทดสอบการปฏิบัติงาน 
 เก่ียวกับการสอบบัญชีตามท่ีบัญญัติไวใน 
 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
 ขอบังคับ ขอกำหนด และประกาศสภาวิชาชีพ 
 บัญชี ท่ีเก่ียวของ 
-  ดำเนินการเร่ืองการอุธรณของผูเขารับการ 
 ทดสอบเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชี 
 รับอนุญาต 
-  ใหบริการดูสมุดคำตอบแกผูเขาทดสอบ 
 ท่ีย่ืนคำขอ 

- จัดประชุมและทำเอกสารประกอบการประชุม  
 คณะกรรมการสภาวิชาชีพ คณะกรรมการ  
 คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานท่ีไดรับ 
 มอบหมาย 
- ประสานงานและพิจารณากล่ันกรองกับ 
 เลขานุการคณะกรรมการวิชาชีพท้ัง 6 ดาน  
 คุณะอนุกรรมการ และคณะทำงานเร่ืองตางๆ 
-  สรุปรายงานและติดตามผลการประชุม 
- จัดทำ และ/หรือประสานงานจัดการสัมมนา 
 พิจารณกับคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี 
 ท้ัง 6 ดาน คณะอนุกรรมการ และหนวยงาน 
 ท่ีเก่ียวของตามท่ีไดรับมอบหมาย 

- ติดตามการเปล่ียนแปลง ความกาวหนาในการ 
 พัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีของ 
 ตางประเทศ 
- ศึกษามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบ 
 บัญชี มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐาน 
 วิชาชีพบัญชีอ่ืนๆ ท้ังในสวน Exposure drafts  
 และการปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพบัญชีตางๆ 
-  สนับสนุนงานของคณะกรรมการ  
 คณะอนุกรรมการ คณะทำงานดานตางๆ 

- ดำเนินการดานการตลาด การสงเสริมการขาย  
 การโฆษณาประชาสัมพันธ และการออกสินคา 
 ใหม เพ่ือเพ่ิมรายไดและศักยภาพในการแขงขันใน 
 การจัดอบรมสัมนาใหกับสภาวิชาชีพบัญชี  
 และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 
- ดำเนินการดานการขาย การบริหารลูกคาเกาและ 
 ลูกคาใหม เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา 
 และเพ่ิมยอดขายในการจัดอบรมสัมมนา 
- จัดทำและเผยแพรขาวสารการอบรมสัมมนา 

- จัดทำแผนการอบรมสัมมนา 
- จัดทำหลักสูตรสำหรับการอบรมสัมมนาของสภาวิชาชีพ 
 บัญชีและ In – House Training รวมท้ังจัดทำคูมือตำรา 
 และเอกสารการอบรมสัมมนา 
- ประสานงานกับฝายการตลาดและประชาสัมพันธ โดย 
 สงโครงการอบรมสัมมนา เพ่ือใหฝายการตลาดและ 
 ประชาสัมพันธจัดทำและเผยแพรขาวสารการอบรม 
 สัมมนา และดำเนินการเร่ืองการตลาดตอไป 
- รับสมัครอบรมสัมมนา 
- ดำเนินการอบรมสัมมนาเพ่ือเสริมสรางความรูทาง 
 วิชาชีพบัญชี 
- สรุป วิเคราะห ประเมินผลการอบรมสัมมนา 
-  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- จัดทำทะเบียน และเก็บสถิติฐานขอมูลวิทยากร  
 หลักสูตร รายช่ือผูเขารับการอบรมสัมมนาและหลักฐาน 
 การนับช่ัวโมงการพัฒนาความรูตอเน่ืองทางวิชาชีพของ 
 ผูเขารับการอบรมสัมมนา 
- ศึกษา พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย 
- ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานตางๆ  
 คณะอนุกรรมการ คณะทำงานตางๆ ในเร่ืองเก่ียวกับการ 
 อบรมสัมมนา 
- สำหรับงานอบรมสัมมนาของสำนักงานสาขา ใหดำเนิน 
 การในสวนท่ีเก่ียวกับเอกสารแจงการจัดอบรมสัมมนา 
 หลักสูตรการพัฒนาความรูตอเน่ืองทางวิชาชีพของผูสอบ 
 บัญชีรับอนุญาต รวมถึงการดำเนินการติดตอประสาน 
 งานการจัดอบรม สรรหาวิทยากร และเร่ืองตางๆ  
 ท่ีเก่ียวเน่ือง รวมถึงการบันทึกขอมูลการอบรมสัมมนา 
 เขาระบบฐานขอมูล 

- วางแผน จัดระบบประกันคุณภาพงาน 
- เผยแพรใหความรูใหกับสำนักงาน สอบบัญชี  
 ผูสอบบัญชี และสาธารณชน 
-  สนับสนุนงานตรวจสอบ และการปฏิบัติงาน 
 ของคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวของ 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประวิตร  นิลสุวรรณากุล 
ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ 

ÃÒÂ¹ÒÁ»ÃÐ¸Ò¹¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐ¤³Ð·Ó§Ò¹ªØ´µ‹Ò§æ  

ศาสตราจารยวิโรจน  เลาหะพันธุ 
ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาความแตกตาง 
ระหวางมาตรฐานการบัญชีการเงินและการบัญชีภาษีอากร 

นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ 
ประธานคณะอนุกรรมการดานเทคนิคมาตรฐานการบัญชี 

ศาสตราจารยสมฤกษ  กฤษณามระ 
ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

นายประเทือง  ศรีรอดบาง 
ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำรางขอบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี 

ศาสตราจารยหิรัญ  รดีศรี 
ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี 
ประธานคณะทำงานที่ปรึกษาพัฒนาวิชาชีพบัญชี 
ภายใตขอตกลงการสนับสนุนเงินงบประมาณของสภาวิชาชีพบัญชี 

นายสุพจน  สิงหเสนห 
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารงานทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ประธานคณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี 

นายณัฐเสกข  ฉิมโฉม 
ประธานคณะอนุกรรมการดานการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 

นางสาวจงจิตต  หลีกภัย 
ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี 

นางสาวชนิดา  สุวรรณจูฑะ 
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของ 
ผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

นายปกรณ เพ็ญภาคกุล 
ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพงาน 
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

นายลักษณะนอย พ่ึงรัศมี 
ประธานคณะอนุกรรมการตรวจรับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประธานคณะอนุกรรมการดานประชาสัมพันธ 

นายอนุวัฒน  จงยินดี 
ประธานคณะอนุกรรมการดานการทำบัญชี 

นายประสัณห  เช้ือพานิช 
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประธานคณะทำงานเพื่อศึกษาความแตกตางระหวาง  
มาตรฐานการบัญชีการเงิน และการบัญชีภาษีอากร 
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นางสาวจิราวรรณ  ประภาสะโนบล 
ประธานคณะอนุกรรมการดานเทคนิคการสอบบัญชี 

นายพรชัย  กิตติปญญางาม 
ประธานคณะอนุกรรมการประสานการบริหารสาขา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมชาย สุภัทรกุล 
ประธานคณะทำงาน TAOSSG เรื่อง Leases และ ED-Amo-tised cost 

นายฉัตรชัย  วีระเมธีกุล 
ประธานคณะอนุกรรมการดานกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. กนกพร นาคทับที 
ประธานคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
สำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 

นายอิฏฐ อภิรักษติวงศ 
ประธานคณะทำงาน TAOSSG เรื่อง Insurance Contracts 

นายอายุสม กฤษณามระ 
ประธานคณะทำงาน TAOSSG เรื่อง Financial Instrument 

นายเจริญ ผูสัมฤทธ์ิเลิศ 
คณะทำงานเพื่อจัดทำคูมือดานการสอบบัญชี 

ดร. ดิชพงศ พงศภัทรชัย 
ประธานคณะทำงาน TAOSSG เรื่อง Consolidation 

รองศาสตราจารย ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ 
รักษาการประธานคณะอนุกรรมการโครงการนำรอง 
พัฒนาระบบความรูทางวิชาชีพเพื่อเผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

นางสาวสุรีรัตน ทองอรุณแสง 
ประธานคณะอนุกรรมการ  
ดานการแปลมาตรฐานการสอบบัญชี 
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ÃÒÂ¹ÒÁ»ÃÐ¸Ò¹ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÒ¢ÒÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ ã¹¾ÃÐºÃÁÃÒªÙ»¶ÑÁÀ� 

นางสุมนา สุทธิปญโญ 
ผูชวยผูอำนวยการบริหาร 

นางภูษณา แจมแจง 
ผูชวยผูอำนวยการกำกับดูแลสงเสริมงานวิชาการ 

นายสุกิจ สหนุกูล 
ประธานสำนักงานสาขาขอนแกน  
 

นายสมศักด์ิ ประถมศรีเมฆ 
ประธานสำนักงานสาขาชลบุรี  
 

รองศาสตราจารยบุญสวาท พฤกษิกานนท 
ประธานสำนักงานสาขาเชียงใหม  
 

นางประไพศรี  สุภา 
ประธานสำนักงานสาขานครราชสีมา  
 

นายณนน  มากกมลธรรม 
ประธานสำนักงานสาขานครสวรรค  
 

นางสาวทิวาวรรณ ลฆุโภชน 
ประธานสำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา  
 

นางจันทรเพ็ญ  พรหมจินดา 
ประธานสำนักงานสาขาภูเก็ต 
 

นางสุนทรี จันทรดีย่ิง 
ประธานสำนักงานสาขาสงขลา  
 

นางบังอร  เลิศไพศาล 
ประธานสำนักงานสาขาสุราษฎรธานี 
 
นายสมชัย  ปรีดาสันต์ิ 
ประธานสำนักงานสาขาอุบลราชธานี 
 
 

ÃÒÂ¹ÒÁ¼ÙŒºÃÔËÒÃÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ ã¹¾ÃÐºÃÁÃÒªÙ»¶ÑÁÀ� 

ดร.มนตรี เจนวิทยการ 
ผูอำนวยการบริหาร 

นางปราณี ภาษีผล 
ผูอำนวยการกำกับดูแลสงเสริมงานวิชาการ 
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  1. การกำหนดมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีในทุกๆ ดาน รวมถึง
การกำหนดจรรยาบรรณสำหรับผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี 
 

  2. การกำหนดหลักเกณฑ คุณสมบัติ 
เพื่อใชเปนมาตรฐานหรือใหการรับรองเพื่อ
ออกใบอนุญาตที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชี 
 

  3. การจ ัดต ั ้ งสถาบ ันฝ กอบรม  
วิชาชีพบัญชี โดยมีวิทยากรท่ีเปนผูเช่ียวชาญ 
ทั้งในและตางประเทศ เชน โครงการอบรม  
ผูอำนวยการบัญชีระดับสูงของบริษัทและ
วิสาหกิจขนาดใหญ ดานการบริหารองคกร
และการนำเสนอรายงานทางการเงินที ่มี
คุณภาพ การอบรมใหความรูเกี่ยวกับภาษี
อากร การอบรมระบบ e-Learning เปนตน 
 
  4. การจัดทำฐานขอมูลดานวิชาการ 
เพื ่อประโยชนในการเผยแพรความรูทาง
วิชาชีพบัญชีใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
เดียวกัน โดยการพัฒนาและจัดทำสื่อการ
สอนวิชาการบัญชีโดยใชเทคโนโลยีใหมๆ 
เชน CD-ROM เปนตน 
  

  5. การประสานความรวมมือกับ
ภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาคุณภาพ
มาตรฐานเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน เชน การกำหนดเกณฑ 
มาตรฐานทางการศึกษา การอบรม การ
รับรองคุณภาพการศึกษาดานการบัญชี 

  6. การเพ่ิมบทบาทของสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ ในฐานะผูนำองคกรวิชาชีพระหวาง
ประเทศ โดยการเขารวมเปนกรรมการใน
องคกรวิชาชีพบัญชีระหวางประเทศ และ
เขารวมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับสถาบันและองคกรตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 
 

  7. การเผยแพรและประชาสัมพันธ 
กิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชีฯ สูสาธารณชน 
โดยมุ งเนนการสรางความรู ความเขาใจ
อยางถูกตองเกี่ยวกับการบัญชี ใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน 
 
  8. การ เพ ิ ่ มบทบาทในการให   
คำแนะนำกับธุรกิจ SMEs ซึ่งเปนฐานธุรกิจ
ที่สำคัญของไทยใหมีประสิทธิภาพในการ  
จัดทำบัญชี การเสนองบการเงิน การจัดการ 
และการนำระบบคอมพิวเตอรมาใชงาน 
 

  9. ดำเนินการทดสอบการปฏิบัติ
งานเกี ่ยวกับการสอบบัญชีของผู ขอขึ ้น
ทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

á¼¹§Ò¹ËÅÑ¡»ÃÐ¨Ó»‚ 



ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ  
¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ áÅÐ¤³Ð·Ó§Ò¹ 
ÃÐËÇ‹Ò§»‚ ¾.È. 2553-2554 
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ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·ÕèÊÓ¤ÑÞÃÐËÇ‹Ò§»‚ ¾.È. 2553-2554  
 - คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
 - คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
 - คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี 
 - คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ดานการทำบัญชี 
 -  คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ดานการสอบบัญชี 
 - คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ดานการบัญชีบริหาร 
 - คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ดานการวางระบบบัญชี 
 - คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ดานการบัญชีภาษีอากร 
 - คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 
 

¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¨ÃÃÂÒºÃÃ³ 

 - คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ 
 - คณะอนุกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
 
¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¤³Ð·Ó§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÓË¹´ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕ 

 - คณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี 
 - คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาความแตกตางระหวางมาตรฐานการบัญชีการเงิน 
  และการบัญชีภาษีอากร 
 - คณะอนุกรรมการดานเทคนิคมาตรฐานการบัญชี 
 - คณะทำงานจัดทำรางมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไมมี 
  สวนไดเสียสาธารณะ 
 - คณะทำงาน Thailand for Asian-Oceanian Standard Setters Group (TOASSG) 
   
¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ·ÓºÑÞªÕ 

 - คณะอนุกรรมการดานการทำบัญชี 
 

¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¤³Ð·Ó§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÊÍººÑÞªÕ 

 - คณะอนุกรรมการดานเทคนิคการสอบบัญชี 
 - คณะอนุกรรมการดานแปลมาตรฐานการสอบบัญชี 
 - คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพงานของสำนักงานสอบบัญชี 
 - คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 - คณะทำงานเพื่อจัดทำคูมือดานการสอบบัญชี 
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 ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¤³Ð·Ó§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÇÒ§ÃÐºººÑÞªÕ 

 - คณะอนุกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการวางระบบบัญชี  
  (ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 - คณะอนุกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการวางระบบบัญชี  
  (ดานการควบคุมภายใน) 
 
 ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹à»š¹¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ 

    - คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
    - คณะอนุกรรมการบริหารงานทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี 
    - คณะอนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี 
 

 ¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¤³Ð·Ó§Ò¹·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹µÒÁÍÓ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·ÕèÍ×è¹ 

    - คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
 - คณะอนุกรรมการจัดทำรางขอบังคับของสภาวิชาชีพบัญชี 
 - คณะอนุกรรมการดานการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 
 - คณะอนุกรรมการดานประชาสัมพันธ 
 - คณะอนุกรรมการดานกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ 
 - คณะอนุกรรมการประสานการบริหารสาขาสภาวิชาชีพบัญชี 
 - คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 - คณะอนุกรรมการตรวจรับงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - คณะอนุกรรมการโครงการนำรองการพัฒนาระบบความรูทางวิชาชีพเพื่อเผยแพรผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 - คณะทำงานที่ปรึกษาพัฒนาวิชาชีพบัญชีภายใตขอตกลงการสนับสนุนเงินงบประมาณสภาวิชาชีพบัญชี 
 - คณะทำงานเพื่อศึกษาความแตกตางระหวาง มาตรฐานการบัญชีการเงิน และการบัญชีภาษีอากร 
 

 

ความรวมมือระหวางประเทศ 
สรุปรายงานการจัดอบรม / สัมมนา ประจำป พ.ศ. 2553-2554 
ประมวลภาพกิจกรรมสำคัญ 
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คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 

 คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
ไดบริหารงานนับเปนปสุดทายสำหรับการ
ดำรงตำแหนงระหวางป 2553/2554 ซึ่ง
การดำเนินงานจะเนนการปฏิบัติงานตาม
อำนาจหนาที่ตามมาตรา 28 และภารกิจ
ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพ 
บัญชี พ.ศ. 2547 เพ่ือใหผูประกอบวิชาชีพ 
บัญชีไดรับผลประโยชนและเปนธรรมใน
การประกอบวิชาชีพบัญชีอยางสูงสุด 
รวมทั้งไดผลักดันใหสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
เป นองค กรว ิชาช ีพบัญชีท ี ่ ได ร ับการ
ยอมรับจากผูที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
และมีบทบาทนำในระดับภูมิภาคและ
นานาชาติ 
 คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมี
การประชุมพิจารณาและหารือรวมกันทุก
เดือนเพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง และ
ประเด็นดานวิชาชีพบัญชีในทุกดาน คือ 
ดานการทำบัญชี ดานการสอบบัญชี ดาน
การวางระบบบัญชี ดานบัญชีบริหาร 
ดานการภาษีอากร ดานการศึกษาและ
เทคโนโลยีการบัญชี รวมทั้ง ดานกำหนด
มาตรฐานการบัญชีตามที่มีการกำหนดไว
ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 
2547 ทั ้งนี ้ คณะกรรมการสภาวิชาชีพ
บัญชีไดเนนการสงเสริมใหความรู และ
ความเขาใจแกผูประกอบวิชาชีพบัญชีใน
เนื้อหามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหมที ่สอดคลองกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสากลและไดเริ่มมีผล
บังคับใชตั ้งแตวันที ่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2554 อยางตอเนื่อง ขณะเดียวกัน ไดชวย
กำหนดมาตรฐานรายงานทางการเง ิน

สำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ
เพ่ือใหกิจการเหลาน้ันสามารถจัดทำงบการเงิน 
ไดตามสภาวะและสถานการณธุรกิจท่ีเหมาะสม 
กับประเทศไทย ซ่ึงขณะน้ีมาตรฐานรายงาน 
ทางการเงินดังกลาวไดผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบ 
วิชาชีพบัญชี (กกบ.) และจะลงเผยแพรใน
ราชกิจจานุเบกษาตอไป  
 นอกจากนี ้คณะกรรมการสภา
วิชาชีพบัญชีไดพยายามอยางยิ่งในการ
หาแนวทางและวิธีการในการแกไขปญหา
และอุปสรรค ที ่จะสงผลกระทบตอการ
ประกอบวิชาชีพบัญชีสำหรับสมาชิกหรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดวยวิธีตางๆ เพื่อ
ใหเกิดความเขาใจและลดปญหาเหลานั้น 
ไมวาจะเปนการหารือภาครัฐบาลหรือหนวยงาน 
กำกับดูแลตางๆ ซ่ึงคาดหวังวา ปญหาหรือ 
อุปสรรคตางๆ จะสามารถผอนปรนหรือ
บรรเทาใหกับผูประกอบวิชาชีพบัญชีได 

ÃÒÂ§Ò¹ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ  
áÅÐ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ Œ́Ò¹µ‹Ò§æ »ÃÐ¨Ó»‚ 2553-2554 
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อีกทั้ง คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชียัง
ไดใหนโยบายพรอมติดตามความคืบหนา
การดำเนินงานตางๆ ของกรรมการ คณะ
อนุกรรมการ และคณะทำงานชุดตางๆ ซึ่ง
ไดเสียสละเวลาและความคิด เพื่อรวมกัน
หากลยุทธ แนวทาง และวิธีการตางๆ ให
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดมีพัฒนาวิชาชีพ
บัญชีเปนท่ียอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและ
สากล  
 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ 
สภาวิชาชีพบัญชี ระหวางวันท่ี 1 พฤษภาคม 
2553 - 1 เมษายน 2554 สรุปไดดังน้ี 
 1. เห็นชอบใหสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
ทูลเกลาฯ ถวายเงินรายไดจากการจัดการ
แขงขันกอลฟการกุศลและแรลลี่การกุศล
แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จำนวน 
1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) โดย  
เสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเน่ือง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
84 พรรษา 
 2. อนุมัติในหลักการโครงสราง
องคกรใหมของสภาวิชาชีพบัญชีและ  
คำสั่งแบงสวนงาน อำนาจหนาที่ความ  
รับผิดชอบของผูบริหาร 
 3. เห็นชอบแผนงานและแผนการ
อบรมประจำป 2554 
 4. เห็นชอบการจัดตั้งสำนักสาขา 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ  
ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 
 5. เห็นชอบในการปรับปรุง พื้นที่
วางประมาณ 300 ตารางวา บริเวณถนน
ซังฮ้ี เปนลานจอดรถ จำนวนประมาณ 20-
30 คัน 

 6. เห็นชอบใหสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
ดำเนินการฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อขอ
ใหศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง
เพ ิกถอนประกาศสำน ักงาน ก.ล.ต.  
ที่ สช. 39/2553 ลงวันที่ 23 กันยายน 
2553 และใหย่ืนคำขอบรรเทาทุกขช่ัวคราว 
กอนการพิพากษาหรือขอใหศาลมีคำสั่ง
กำหนดวิธีการเพื่อคุมครองประโยชนของ
ผูฟองคดีในระหวางการพิจารณา 
 7. ร ับทราบและเห ็นชอบการ
ดำเนินงานดานวิชาชีพบัญชีตางๆ ดังนี้ 
 7.1 ดานมาตรฐานการบัญชี 

  - เห็นชอบรางมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวม 
6 ฉบับ และรางการตีความมาตรฐานการ
บัญชีและรางการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินรวม 5 ฉบับ 
 - เห ็นชอบในหลักการสำหร ับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ
กิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (TFRS 
for NPAEs)  
 - เห็นชอบในหลักการสำหรับแผน
หลักของวันบังคับใชสำหรับรางการตีความ 
มาตรฐานบัญชีและรางการตีความมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ตามท่ีคณะกรรมการ 
กำหนดมาตรฐานการบัญชีเสนอ 
 - เห็นชอบในหลักการรางประกาศ 
สภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การจัดเลขระบุ
ฉบับท่ีและช่ือมาตรฐานการบัญชีของไทย  
 - เห็นชอบในหลักการรางแนว
ปฏิบัติสำหรับการบันทึกบัญชีของสินทรัพย 
ประเภทอาคารชุด 
 - เห็นชอบในหลักการรางประกาศ
สภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง การปฏิบัติในชวง

เปล่ียนแปลงสำหรับผลประโยชนระยะยาว
อื่นของพนักงาน 
 - เห็นชอบในหลักการรางแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลสำหรับ
กิจการที่เกี่ยวของกับรัฐบาล 
 - รับทราบการจัดแถลงขาวรวม
ระหวางคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน
การบัญชีและสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน
การบัญชีท ี ่จะม ีผลบังค ับใช ป  2554 
เปนตนไป เพื่อเสริมสรางความเขาใจและ
เกิดความชัดเจนในการนำมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (IFRS) มาใชปฏิบัติ  
 - รับทราบสรุปผลการจัดประชุม 
focus group การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การ
ประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญา
เชาหรือไม และ ฉบับที่ 12 เรื่อง ขอตกลง
สัมปทานบริการ โดยไดสงแบบสอบถาม
ใหบริษัทที ่เกี ่ยวของใหขอมูลเปนการ  
ลวงหนา และไดร ับฟงความเห็นและ
ปญหาในทางปฏิบัติของกิจการที่ไดรับ
สัมปทานบริการ เพื่อหาลูทางปรับปรุง
แกไขปญหาใหกับบริษัท 
 - รับทราบสรุปผลการจัดสัมมนา
มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ
รายงานทางการเง ินตามประกาศสภา
วิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2553 รวม 24 
ฉบับ เปนครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 20-22 
สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมสวิสโซเทล    
 7.2 ดานการสอบบัญชี 

 - เห็นชอบรางมาตรฐาน ISQC 1 
เร่ือง การควบคุมคุณภาพสำหรับสำนักงาน 
ที ่ใหบริการดานการตรวจสอบและการ
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สอบทานงบการเง ินและงานใหความ  
เชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการ และระยะเวลา
การถือปฏิบัติของมาตรฐาน ISQC 1 เปน
วันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไป โดย
สนับสนุนใหก ิจการสามารถนำมาถือ
ปฏิบัติกอนวันบังคับใช 
 - เห็นชอบใหมีการเจรจากับ IFAC 
เกี ่ยวกับนโยบายการแปล และการทำ
สำเนาเอกสารเผยแพรตนฉบับที่ออกโดย 
IFAC โดยใหสภาวิชาชีพบัญชีมีลิขสิทธิ์ใน
การแปลมาตรฐานการสอบบัญชีเพียง
หนวยงานเดียวในประเทศ และสามารถ
นำมาใช ได โดยไมม ีข อเร ียกร องหร ือ  
เงื่อนไขใดๆ เพิ่มเติม 
  - เห็นชอบใหมีการประกาศใช
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหมใหครบ 
ทุกฉบับ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ตาม
ที ่คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการ
สอบบัญชีเสนอ 
 7.3 ดานการทำบัญชี 

 - ร ับทราบการดำเนินการของ
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการทำ
บัญชีในการจัดอบรมใหความรูโปรแกรม 
MyGL ซ ึ ่ งม ีการเผยแพร ในเว ็บไซต   
สภาวิชาชีพบัญช ี ใหมีการดาวนโหลดฟรี
อยางตอเนื ่อง และการขอใหสมาคม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยชวยจัดทำ
โปรแกรม MyIC เพื่อเผยแพรใหสมาชิกใช
ประโยชนในการปฏิบัติดานการทำบัญชี
ตอไป 
 - รับทราบการเผยแพรขาวสาร
ดานการทำบัญชีใหกับสมาชิก ผูทำบัญชี 
และผูสนใจการทำบัญชี ผานเว็บไซตของ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

 7.4 ดานการบัญชีภาษีอากร 
  - รับทราบผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการบัญชี
ภาษีอากร วา ในขณะนี้ คณะกรรมการฯ 
อยูในระหวางการปรับปรุงหลักสูตรบัญชี
ภาษีอากรใหม เพื ่อใหทันตอกฏหมาย
บัญชีภาษีอากรที่ออกมาใหม 
 7.5 ดานการบัญชีบริหาร 
 รับทราบการจัดการอบรมหลักสูตร 
สำหรับผูบริหาร คือ โครงการอบรมเพื่อ
รับประกาศนียบัตร CFO อยางตอเนื่อง 
เพื่อเสริมบทบาทและความเปนมืออาชีพ  
ผูบริหารสูงสุดดานการบัญชีและการเงิน 
(Chief Financial Officer : CFO) ใหเปนผูที่
มีความรอบรู สามารถปฏิบัติงานผสมผสาน 
เทคนิคในการบริหารงาน (Integrator) ใน
บทบาทของมืออาชีพดานการเงินและการ
บัญชีเพ่ือชวยงานผูบริหารสูงสุดขององคกร 
 7.6 ดานการวางระบบบัญชี 

 - เห็นชอบการดำเนินงานโครงการ
พัฒนานักวางระบบงาน ตามท่ีคณะกรรมการ 
วิชาชีพบัญชีดานการวางระบบบัญชีเสนอ 

àËç¹ªÍºÃ‹Ò§ÁÒµÃ°Ò¹ ISQC 1 
àÃ×èÍ§ ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¤Ø³ÀÒ¾ÊÓËÃÑº
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹·ÕèãËŒºÃÔ¡ÒÃ Œ́Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨
ÊÍºáÅÐ¡ÒÃÊÍº·Ò¹§º¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ
§Ò¹ãËŒ¤ÇÒÁàª×è ÍÁÑè¹Í×è¹µÅÍ´¨¹
ºÃÔ¡ÒÃ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃ¶×Í» Ô̄ºÑµÔ
¢Í§ÁÒµÃ°Ò¹ ISQC 1 à»š¹ÇÑ¹·Õè 
1 Á¡ÃÒ¤Á 2557 à»š¹µŒ¹ä» â´Â
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒ¡Ô¨¡ÒÃÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒ¶×Í
» Ô̄ºÑµÔ¡‹Í¹ÇÑ¹ºÑ§¤ÑºãªŒ 
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ใหหลักสูตรที ่ ให ปร ิญญาบัณฑิตและ
หลักสูตรที ่ให ปร ิญญาบริหารบัณฑิต 
(บัญชี) ตองมีรายละอียดเน้ือหาวิชาเปนไป
ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชีเพ่ือการ
รับรองหลักสูตรเปนปริญญาตรีทางบัญชี 
  7.8 ดานการพิจารณาคุณสมบัติ 

ผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต 

 - เห็นชอบผูสำเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศ และตาง
ประเทศวามีคุณสมบัติขอขึ ้นทะเบียน
ฝกหัดงานเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตและ
สมัครเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญช ี 
ร ับอนุญาตไดตามที ่คณะอนุกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติผูขอขึ้นทะเบียนเปน  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเสนอ 
 - เห็นชอบหลักสูตรการพัฒนา
ความรูตอเนื่องทางวิชาชีพจากสถาบันใน
ประเทศ และตางประเทศของผูสอบบัญชี
รับอนุญาตตามท่ีคณะอนุกรรมการพิจารณา 
คุณสมบัติผู ขอขึ ้นทะเบียนเปนผู สอบ
บัญชีรับอนุญาตเสนอ  
 - เห็นชอบผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรูตอเนื ่อง
วิชาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและ
แสดงตัวของผู สอบบัญชีร ับอน ุญาต 
ลาชาและใหสภาวิชาชีพบัญชีฯ มีหนังสือ
แจงยกเลิกการพักใชใบอนุญาตเปนผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตใหมีผลนับแตวันที่สภา
วิชาชีพบัญชีฯ ไดรับเอกสารแตละราย  
 - เห ็นชอบหนวยงานผู จ ัดการ
อบรมหรือ การสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู
ตอเนื ่องทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต และ หลักสูตรการอบรมหรือการ

สัมมนาเพื ่อพัฒนาความรูตอเนื ่องทาง
วิชาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามที่
คณะอนุกรรมการ พิจารณาคุณสมบัติ  
ผู ขอข ึ ้นทะเบ ียนเป นผู สอบบัญช ีร ับ
อนุญาตเสนอ  
 - เห ็นชอบประเภทการพัฒนา
ความรูตอเนื่องอยางเปนทางการอี่น คือ 
การศึกษาแบบ E-learning ตามที่คณะ
อนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติเสนอ 
 - เห ็นชอบการผอนผันการยื ่น  
รายงานการฝกหัดงานดังนี้ 
 (1) ผอนผันผูขอขึ้นทะเบียนฝกหัด
งานยื ่นหนังสือชี ้แจงการรายงานการ
ฝกหัดงานสอบบัญชี เปนการเฉพาะราย 
 (2) ผอนผันการโอนผลการทดสอบ
สะสมของผูฝกหัดงานที่เขารับการทดสอบ
เป นผู สอบบ ัญช ีร ับอน ุญาตจากเลข  

 7.7 ดานการศึกษาและเทคโนโลยี 

การบัญชี 

 - รับรองปริญญาในวิชาการบัญชี
เพ ื ่อร ับสม ัครเป นสมาช ิกสาม ัญของ  
สภาวิชาชีพบัญชีสำหร ับสถาบันการ
ศึกษาในประเทศ จำนวน 33 แหง และ  
ผูสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ในตางประเทศ จำนวน 3 ราย 
 - เห็นชอบการจัดโครงการ “แขงขัน 
การจ ัดทำบ ัญช ีธ ุรก ิจด วยโปรแกรม
สำเร็จรูปทางการบัญชี ครั ้งที ่ 2” ซึ ่ง
ระหวางวันที่ 14-15 สิงหาคม 2553 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม  
  - รับทราบความรวมมือกับสมาพันธ 
วิชาชีพ 11 แหง เก่ียวกับการรับรองปริญญา 
หลักสูตร สถาบัน และการเรียกรองให
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศหรือ
ระเบียบวาดวยหลักเกณฑการรับรอง
หลักสูตรเพื่อไมใหเกิดความขัดแยงในการ
บังคับใชกฎหมายที่มีอยูของหนวยงาน
ตางๆ และตองดำเนินการตามที่องคกร
วิชาชีพหรือหนวยงานที่กฎหมายกำหนด
กอน จึงจะเสนอใหคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบหลักสูตรตอไป  
  - รับทราบวา เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 
2553 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ไดลงนามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 
(มคอ.1) ซ่ึงขณะน้ีอยูระหวางการลงประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา หรือจะมีผลบังคับใช 
เม ื ่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใน  
วันถัดไป โดย มคอ. 1 ดังกลาวไดกำหนด

àËç¹ªÍº¼ÙŒÊÓàÃç¨¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡

Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹»ÃÐà·È 

áÅÐµ‹Ò§»ÃÐà·ÈÇ‹ÒÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ

¢Í¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹½ƒ¡ËÑ´§Ò¹à»š¹  

¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµáÅÐ

ÊÁÑ¤Ãà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ·´ÊÍºà»š¹  

¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ 
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  - ร ับทราบการจ ัดทำคำช ี ้แจง
จรรยาบรรณสำหรับผูสอบบัญชีและผูทำ
บัญชี ซึ ่งอยูระหวางการพิจารณารอบ
สุดทายของคณะอนุกรรมการกำหนด
จรรยาบรรณ 
 7.12 ดานการทดสอบการปฎิบัติงาน 

เกี่ยวกับการสอบบัญชี 

 - อนุมัติ (ราง) ขอกำหนด สภา
วิชาชีพบัญชี เรื ่อง ขอบเขตวิชาที่ตอง
ทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผูขอขึ้น
ทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 
2553 สำหรับการทดสอบ ครั้งที่ 19 (1/
2554) ในเดือนมีนาคม 2554  
 - อนุม ัต ิ (ร าง) ประกาศสภา
วิชาชีพบัญชี เรื ่อง กำหนดการทดสอบ
ความรูของผูขอขึ ้นทะเบียนเปนผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต ประจำป 2554 
 - รับทราบรายงานผลการดำเนิน
งานของคณะอนุกรรมการทดสอบการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี สำหรับ
การทดสอบครั้งที่ 16 (1/2553) และการ
ทดสอบครั้งที่ 17 (2/2553)  
 7.13  ดานการควบคุณคุณภาพ
ผูสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี 
  - อนุมัติการดำเนินการเพ่ือการออก
ตรวจเยี่ยมสำนักงานสอบบัญชีของคณะ
อนุกรรมการควบคุมคุณภาพงานของ
สำนักงานสอบบัญชี และใหความเห็นชอบ
ข้ันตอนการตรวจเย่ียมสำนักงานสอบบัญชี 
ตามที่คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ
งานของสำนักงานสอบบัญชีเสนอ 
 - อนุมัติในหลักการใหมีเครื่องหมาย 
รับรองคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีตามที่
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพงาน
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ของสำนักงานสอบบัญชีนำเสนอ  
 7.14 ดานทะเบียนสมาชิกและ
ทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 - รับทราบเกี ่ยวกับกฎกระทรวง 
เรื่อง กำหนดหลักประกันความรับผิดตอ
บุคคลที่สามของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 
ซึ่งไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที ่ 27 พฤษภาคม 2553 ซึ ่งระบุให  
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองจัดใหมีหลัก
ประกันภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นรอบ
ปบัญชีทุกปและแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักประกันตอสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งสภา
วิชาชีพบัญชีฯ ไดจัดทำประกาศสภาวิชาชีพ 
บัญชีเรื่องนี้เพื่อใหมีผลบังคับใชตามกฎ
กระทรวงฉบับดังกลาว พรอมคำขอแจง
หลักประกัน และคำขอแจงเปลี่ยนแปลง
หลักประกันที่เกี่ยวของ  
 - เห็นชอบแกไขแบบคำขอแจงการ
ฝกหัดงาน (ผส.1) การยื ่นรายงานการ
ฝกหัดงาน (ผส.2) คำรับรองของผูใหการ

ฝกหัดงานเดิมมาใชรวมกับเลขประจำตัว  
ผูฝกหัดงานใหมเปนการเฉพาะราย 
 (3) ผอนผันใหผู ขอขึ ้นทะเบียน
ฝกหัดงานจัดทำหนังสือรับรองการฝกหัดงาน 
จากหนวยธุรกิจที่ตนเขาตรวจสอบอีกครั้ง
เปนการเฉพาะราย 
 - เห ็นชอบการขอขึ ้นทะเบียน
ฝกหัดงานเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตาม
โครงการฝกหัดงานสอบบัญชีของสำนักงาน 
การตรวจเงินแผนดิน 
 - มอบหมายใหคณะอนุกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติของผูขอขึ้นทะเบียน  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดำเนินการ โดยมี
แนวทางออกมาตรการผอนผันเพิ ่มเติม
สำหร ับผู ฝ กห ัดงานที ่ฝ กห ัดงานครบ 
3,000 ชั ่วโมงและไมไดแจงเปลี ่ยนชื ่อ  
ผู  ให การฝ กห ัดงาน และการร ับรอง
รายงานการฝกหัดงาน 
 7.9 ดานการกล่ันกรองคุณสมบัติ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 - รับทราบผลการดำเนินงานการ
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผูสอบบัญชี
รับอนุญาตของคณะอนุกรรมการกล่ันกรอง
คุณสมบัติผูสอบบัญชีรับอนุญาต   
 7.10  ดานการพัฒนาวิชาชีพบัญชี 

 - รับทราบการจัดหลักสูตรใหความ
รูในทุกดานของวิชาชีพบัญช ี รวมทั้งทาง
ดานการตรวจสอบภายใน เพื ่อเพิ ่มพูน
ความรู ความสามารถ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานแกผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
  7.11 ดานกำหนดจรรยาบรรณ 

 - เห็นชอบ ขอบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณของ 
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 
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ฝกหัดงาน (ผส.3) และคำขอแจงการ
เปลี่ยนผูใหการฝกหัดงาน (ผส.4) 
 7.15 ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการส่ือสาร 
 - อนุมัติใหสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
จางที่ปรึกษากฏหมายเพิ่มเติม เพื่อใหคำ
ปรึกษาสำหรับการบอกเลิกสัญญาจาง
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
ตามสัญญาเลขที่ 5/2550 
 - ให คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบฯ พิจารณาจัดหาระบบ IT ใหม 
เพื ่อทดแทนระบบ IT เดิมที ่ไดยกเลิก
สัญญาไป 
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1. โครงสรางของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

 โครงสร างของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ เปนไปตามมาตรา 50 แหง
พระราชบัญญัตวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
กลาวคือ ใหมีคณะกรรมการจรรยาบรรณ
จำนวนไมนอยกวา 9 คนแตไมเกิน 15 
คน ซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
แตงตั ้งโดยความเห็นชอบของที่ประชุม
ใหญสภาวิชาชีพบัญชีจากผูซึ ่งมีความ
เที่ยงธรรมและมีความซื่อสัตยสุจริตเปน  
ที ่ประจักษ และมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา 50 (1) – (4) 
นอกจากนี้ กฎหมายไดบัญญัติใหคณะ
กรรมการจรรยาบรรณเลือกกรรมการ
จรรยาบรรณดวยกันคนหนึ่งเปนประธาน
คณะกรรมการ และจะใหมีผูดำรงตำแหนง 
อื ่นตามที ่คณะกรรมการจรรยาบรรณ
กำหนดก็ได 
 กรรมการจรรยาบรรณมีวาระการ
ดำรงตำแหนงคราวละสามป และอาจได
รับการแตงตั้งอีกได แตจะดำรงตำแหนง
เกินสองวาระติดตอกันไมได และใหกรรมการ 
จรรยาบรรณซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระ
ปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนจนกวากรรมการ 
จรรยาบรรณใหมจะเขารับหนาที ่ และ
กฎหมาย ไดบัญญัติเร ื ่องการพนจาก
ตำแหนงตามวาระไวในมาตรา 52 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨ÃÃÂÒºÃÃ³ 

 อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ 

 1. กำกับดูแลความประพฤติและ
การดำเน ินงานของสมาช ิกและผู ข ึ ้น
ทะเบียนอันเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
บัญชีใหถูกตองตามจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพบัญชี ตามที่บัญญัติไวในพระราช
บัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
 2. กรรมการจรรยาบรรณและ  
อนุกรรมการสอบสวนที ่คณะกรรมการ
จรรยาบรรณแตงตั้งเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
 3. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ขอบังคับ ขอ
กำหนด และประกาศของสภาวิชาชีพ

องคประกอบ 

1.  นายทวี หนุนภักดี  ที่ปรึกษา 
2. นายกมล จันทิมา  ประธาน 
3. นางวิไล จวงพานิช  กรรมการ 
4. นายศุกรีย แกวเจริญ  กรรมการ 
5. ผศ.แนงนอย ใจออนนอม  กรรมการ 
6. นางสาวสุภา ปยะจิตติ กรรมการ 
7. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน กรรมการ 
8. นายบุญรอด โบวเสรีวงศ  กรรมการ 
9.  ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ กรรมการ 
 ประกันภัย 
 (นายอำนาจ วงศพินิจวโรดม)   
10.  ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย กรรมการ 
  (นางสาลินี วังตาล)  
11.  ผูแทนกรมสรรพากร กรรมการ 
 (นางสาวกลอยจิตต พงศธนสาร)  
12. ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย กรรมการ 
 (นายประเวช องอาจสิทธิกุล)   
      

บัญชี ในสวนที่เกี ่ยวของกับการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการ จรรยาบรรณและ
คณะอนุกรรมการสอบสวน 
 4. กำหนดและปรับปรุงแนวทาง
การดำเนินงานของการพิจารณาเรื ่อง
จรรยาบรรณใหสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพสากล 
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คณะอนุกรรมการสอบสวน 

 คณะอนุกรรมการสอบสวนไดรับ
การแตงต้ังจากคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ตามมาตรา 53 วรรค 4 แหงพระราช
บัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 “ในการ
ดำเนินการสอบสวนของคณะกรรมการ 
จรรยาบรรณ คณะกรรมการจรรยาบรรณ
จะแตงตั ้งคณะอนุกรรมการเพื ่อดำเนิน
การแทนก็ได โดยประกอบดวยกรรมการ
จรรยาบรรณอย างน อยหน ึ ่ งคนและ
อนุกรรมการอื่นซึ่งคณะกรรมการจรรยา
บรรณแตงตั ้งจากผูซึ ่งมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 50 (1) 
(3) และ (4) ตามจำนวนที่เห็นสมควร”  
 

2. อัตรากำลังเจาหนาท่ี 

 9 คน 
 

3. ข้ันตอนการดำเนินงาน 

 คณะกรรมการจรรยาบรรณและ
คณะอนุกรรมการสอบสวนปฏิบัติงาน
ตามท ี ่กำหนดไว  ในพระราชบ ัญญัต ิ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ขอบังคับ ขอ
กำหนด และประกาศของสภาวิชาชีพ
บัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะ
อนุการการสอบสวน 
 

4. ผลการดำเนินงาน โดยสรุปดังน้ี 
 1. เรื่องที่อยูระหวางกระบวนการ
ตรวจสอบกอนรับเปนคำกลาวหา 27 ราย 
 2. เรื่องที่อยูระหวางการพิจารณา
แต  งต ั ้ งคณะอน ุกรรมการสอบสวน   
9 ราย 

 3. เร่ืองท่ีรอขอกำหนดจรรยาบรรณ 
ผูทำบัญชี 24 ราย 
 4. เรื่องที่อยูระหวางการพิจารณา
สอบสวน  18 ราย 
 5. เร่ืองท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 41 ราย 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการจรรยา
บรรณอยูในระหวางการพิจารณาปรับปรุง
รางหลักเกณฑการพิจารณาและลงโทษ
การประพฤติผิดจรรยาบรรณของผูประกอบ 
ว ิชาช ีพบ ัญช ี โดยในป จจ ุบ ัน คณะ
กรรมการจรรยาบรรณไดใชเกณฑการ
พิจารณาที ่ได กำหนดขึ ้นในชวงระยะ
ปลายของ ก.บช. และรับโอนงานจากกรม
พัฒนาธุรกิจการคามายังสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ  
 ซ่ึงยังไมมีรายละเอียดของขอกำหนด 
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 
2547  
 เพื ่อใหแนวทางการกำหนดหลัก
เกณฑการพิจารณา และลงโทษการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณของผูประกอบ
ว ิชาช ีพบ ัญช ี ม ีความเป นธรรมและ
สอดคลองกับขอกำหนดจรรยาบรรณของ  
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตามมาตรา 47 
แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 
2547 คณะกรรมการจรรยาบรรณได  
แตงตั ้งคณะทำงานรางหลักเกณฑการ
พิจารณาและลงโทษการประพฤติผ ิด
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
ซึ ่งมี ผศ.แนงนอย ใจออนนอม เปน
ประธานคณะทำงานฯ เพื ่อพิจารณา
กำหนดหลักเกณฑการพิจารณาโทษใหม 
โดยอิงข อกำหนดจรรยาบรรณตามที ่

บัญญัติในมาตรา 7 (4) และมาตรา 47 
แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 
2547 และคำชี ้แจงรายละเอียดของขอ
กำหนดจรรยาบรรณที ่จ ัดทำโดยคณะ
อนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ พรอม
ทั้งไดศึกษาหลักเกณฑและแนวทางการ
ปฏิบัติตามหลักสากล เพื่อนำมาประยุกต
ใชใหเหมาะสมกับประเทศไทยดวย... 
 

à¾×èÍãËŒá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¡ÓË¹´ËÅÑ¡
à¡³±�¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò áÅÐÅ§â·É
¡ÒÃ»ÃÐ¾ÄµÔ¼Ô´¨ÃÃÂÒºÃÃ³¢Í§
¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ ÁÕ¤ÇÒÁ
à»š¹¸ÃÃÁáÅÐÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¢ŒÍ¡ÓË¹´ 
¨ÃÃÂÒºÃÃ³¢Í§¼ÙŒ » Ã Ð¡Íº
ÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕµÒÁÁÒµÃÒ 47 áË‹§
¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ ÇÔ ªÒªÕ¾ºÑÞªÕ  

¾.È. 2547 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ̈ ÃÃÂÒºÃÃ³ 
ä Œ́áµ‹§µÑé§¤³Ð·Ó§Ò¹Ã‹Ò§ËÅÑ¡à¡³±� 
¡ÒÃ¾Ô ¨ÒÃ³ÒáÅ ÐÅ§ â·É¡ÒÃ
»ÃÐ¾ÄµÔ¼Ô´¨ÃÃÂÒºÃÃ³¢Í§  
¼ÙŒ»ÃÐ¡ÍºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ 
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อำนาจหนาท่ี 

 1. กำหนดและปรับปรุงมาตรฐาน
การบัญชีเพื่อใหเปนมาตรฐานในการจัดทำ
ตามกฎหมายวาดวยบัญชีและกฎหมายอื่น 
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามความในมาตรา 34 แหง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
 2. แตงตั ้งคณะอนุกรรมการและ
คณะทำงานเพื ่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางใดตามที่ไดรับมอบหมาย 
 3. ดำเนินการในเรื ่องตางๆ ตาม

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÓË¹´ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕ  

อำนาจหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
มอบหมาย 
 
ผลการดำเนินงาน  
 1. กำหนดมาตรฐานการบัญชี และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 
2552) ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
ซึ่งจะเริ่มบังคับใชตั้งแตป 2554 เปนตนไป
รวม 31 ฉบับ ดังนี้ 
 -  แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) 

องคประกอบ 

1.  รองศาสตราจารย ดร. วรศักด์ิ ทุมมานนท  ประธาน 

2.  นายณรงค พันตาวงษ  กรรมการ 
3.  นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย  กรรมการ 
4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมพพนา ปตธวัชชัย  กรรมการ 
5.  ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  กรรมการ  
6.  ผูชวยศาสตราจารย สมชาย ศุภธาดา กรรมการ 
7.  นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ  กรรมการ 
8.  นายอนุวัฒน จงยินดี  กรรมการ 
9.  ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 (นางสาวจอมขวัญ จันทรผา)  กรรมการ 
10. ผูแทนกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
 (นายภาณุวัฒน ดานชูธรรม)  กรรมการ 
11. ผูแทนกรมสรรพากร 
 (นายสุเทพ พงษพิทักษ)  กรรมการ 
12. ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย 
 (นางสาวปรียานุช จึงประเสริฐ)  กรรมการ 
13. ผูแทนสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
 (นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา ผูแทนหลัก)  กรรมการ 
 (นางสิรินทร เกษมพันธ ผูแทนสำรอง)  กรรมการ 
14. ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 (นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล)  กรรมการ 
15. ผูชวยศาสตราจารย วิภาดา ตันติประภา กรรมการและเลขานุการ 
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 -  ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
การนำเสนองบการเงิน 
 -  ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
สินคาคงเหลือ 
 -  ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
งบกระแสเงินสด 
 -  ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
นโยบายการบ ัญช ี การเปล ี ่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
 -  ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 -  ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
สัญญากอสราง 
 -  ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได 
 -  ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 -  ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
สัญญาเชา 
 -  ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
รายได 
 -  ฉบับที ่ 19 เรื ่อง ผลประโยชน
ของพนักงาน 
 -  ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือ
จากรัฐบาล 
 -  ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)  เรื่อง 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
 -  ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
ตนทุนการกูยืม 
 -  ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกัน 
 -  ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน 
เมื่อเกษียณอายุ 
 -  ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 -  ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 -  ฉบับที ่ 29 เรื ่อง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที ่เง ินเฟอ
รุนแรง 
 -  ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
สวนไดเสียในการรวมคา 
 -  ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
กำไรตอหุน 
 -  ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
งบการเงินระหวางกาล 
 -  ฉบับท่ี  36 (ปรับปรุง 2552)  เร่ือง 
การดอยคาของสินทรัพย 
 -  ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที ่อาจเกิดขึ ้น
และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
 -  ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
สินทรัพยไมมีตัวตน 
 -  ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที ่ 2  เรื ่อง การจายโดยใชหุ นเปน
เกณฑ 
 -  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกิจ 
 -  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง สินทรัพยไม
หมุนเวียนที่ถือไวเพื ่อขายและการดำเนิน

งานที่ยกเลิก 
 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 6 เรื่อง การสำรวจและประเมินแหลง
ทรัพยากรแร 
 2. เห ็ นชอบร  า งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง สวน
งานดำเนินงาน ซึ่งอยูระหวางการพิจารณา
ขั ้นตอนสุดทาย ก อนนำลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 3. ปรับปรุง ทบทวน และประชุม  
รับฟงความเห็นผูที ่เกี ่ยวของสำหรับราง
มาตรฐานการบัญชี (IAS) และรางมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสวนที่เหลือเพื่อหา
ลูทางหรือแนวทางแกไขอุปสรรคและปญหา
ในทางปฏิบัติกอนมีผลบังคับใช 
 4. กำหนดการตีความมาตรฐานการ
บัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเง ินที ่ลงราชกิจจานุเบกษาแลว 
จำนวน 5 ฉบับ และรางฉบับที่เหลือ อยู
ระหวางการสอบทานปรับปรุง กอนนำเสนอ
ตามขั้นตอนตอไป 
 5. เห็นชอบรางประกาศสภาวิชาชีพ
บัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีเพื่อเสนอ
ตามขั้นตอนเรื่องตางๆ ดังนี้ 
 5.1 การจัดเลขระบุฉบับที่และชื่อ
มาตรฐานการบัญชีของไทย 
 5.2 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับ 
การบันทึกบัญชีสำหรับสินทรัพยประเภท
อาคารชุด 
 5.3 การปฏิบัติในชวงการเปล่ียนแปลง 
สำหร ับผลประโยชน ระยะยาวอ ื ่นของ  
พนักงาน 
 5.4 แนวปฏิบัติการเปดเผยขอมูล
สำหรับกิจการที่เกี่ยวของกับรัฐบาล 



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚        2553-2554 35ÃÒÂ§Ò¹»Ã»ÃÐ¨Ð¨Ó»Ó»‚        2553-255435

 6. จัดแถลงขาวรวมกันระหวางคณะ
กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีกับ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เรื ่อง การ
เปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีที่จะมี
ผลบังคับใชป 2554 เปนตนไป เพื่อเสริม
สรางความเขาใจและเกิดความชัดเจนใน
การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(IFRS) มาใชปฏิบัติ 
 7. จัดโครงการอบรมมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหมกับอาจารย  
ผูสอนวิชาบัญชีทั้งในกรุงเทพมหานครและ
ตางจัดหวัดเพื ่อเสริมสรางความเขาใจให
เปนแนวทางเดียวกัน 
 8. พิจารณารางตอบขอหารือดาน
มาตรฐานการบัญชี 
 
แผนการดำเนินงาน 
 1. จัดทำรางมาตรฐานการบัญชี 
รางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ราง
การตีความมาตรฐานการบัญชี และรางการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ใหแลวเสร็จทุกฉบับ 
 2. จัดอบรม/สัมมนา/สัมมนาพิจารณ 
ดานมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน 
การบัญชี และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม เพื ่อสราง
ความเขาใจและรับทราบประเด็นปญหา 
กอนมีการประกาศใช 
 3. รวมมือใหมีการจัดหาวิทยากร
ดานมาตรฐานการบัญชีที ่มีความรูและ
ความสามารถ เพื่อนำไปสูการเสริมสราง
การเรียนการสอนของผู เข าอบรมใหมี
ความเขาใจ มาตรฐานการบัญชีเปน

แนวทางเดียวกันทั ้งในกรุงเทพฯ และ
ตางจังหวัด 
 4. ศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลง 
มาตรฐานการบัญชีสากลอยางตอเนื่อง  
 5. พิจารณารางตอบขอหารือดาน
มาตรฐานการบัญชีของคณะอนุกรรมการ
เทคนิคมาตรฐานการบัญชี 
 6. จัดคำอธิบายพรอมตัวอยางเพื่อ
ประกอบการศึกษาและความเขาใจมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินเพื่อพิจารณาบรรจุ
ไวในรายงานประจำป 2553-2554 
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อำนาจหนาท่ี 

 ใหคณะกรรมการมีอำนาจหนาที่
ตามที่กำหนดไวในขอบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2547 ขอ 9 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. เผยแพรขาวสารเรงดวนถึงผูทำ
บัญชีทั ่วประเทศ ทุก 2 สัปดาห ผาน
เว็บไซตของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งออก
เผยแพรไปแลวทั้งสิ้น จำนวน 19 ฉบับ 
(ตั้งแตมีนาคม 2553 ถึงมีนาคม 2554) 
 2. จัดทำขาวสารดานการทำบัญชี
ใน FAP News ฉบับที่ 4 ป 2553 ในเรื่อง
ความคืบหนาการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
ดานการทำบัญชี 
 3. อนุมัติการจัดอบรม/สัมมนา
หลักสูตร Cost Accounting ซึ่งจัดอบรมไป
แลวทั้งสิ้น 3 รุน 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ Œ́Ò¹¡ÒÃ·ÓºÑÞªÕ 

 • รุนท่ี 1 วันเสารท่ี 29 พฤศจิกายน 
2551 ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ 
 • รุนที่ 2 วันเสารที่ 24 และวัน
อาทิตยที่ 25 กรกฎาคม 2553 ณ สภา
วิชาชีพบัญชี ถนนอโศกมนตรี   
 • รุนที่ 3 วันศุกรที่ 17 และวัน
เสารที่ 18 ธันวาคม 2553 ณ สภาวิชาชีพ
บัญชี ถนนอโศกมนตรี   
 โดยทั้ง 3 รุนที่จัดอบรมนั้น ไดรับ
การตอบรับจากผูเขารับการอบรม/สัมมนา 
เปนอยางดี 
 4. อนุมัติการจัดอบรม/สัมมนา
หลักสูตรการจัดทำบัญชีทั ่วไปโดยใช
โปรแกรม MyGL สำหรับธุรกิจขนาดยอม
สำหรับสมาชิกสภาวิชาชีพฯ และผูสนใจ
โดยทั่วไป 
 • รุนท่ี 1 วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภาคม 
2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา   

องคประกอบ 

1. นายสันติ  วิลาสศักดานนท  ประธาน 

2. นายอนุวัฒน  จงยินดี รองประธาน 
3. นายปญญา  ฉัททันตรัศมี ที่ปรึกษา 
4. นางณัฐกมล  เทพปฏิมากรณ ที่ปรึกษา 
5. นางอุบล  จันทรารมณ ที่ปรึกษา 
6. นางสาวอุทัยวรรณ  ฉัตรจรัสแสง ที่ปรึกษา 
7. นางสาวอรวรรณ  หันแมนเทพอมร ที่ปรึกษา 
8. นางนิสา จินดาสมบัติเจริญ กรรมการ 
9. รองศาสตราจารย ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ กรรมการ 
10. นางสาวศันสนีย  กัมพลานุวัตร กรรมการ 
11. นายสมาน  อิทธิจารุกูล กรรมการ 
12. นางสุวรรณี  ปวุฒิยาพงศ กรรมการ 
13. นายประสพสิน  แมนทิน กรรมการ 
14. นางวิไลรัตน  โรจนนครินทร กรรมการและเลขานุการ 
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 • ร ุ นท ี ่ 2 ว ันพฤหัสบดีท ี ่ 17 
ธันวาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา   
 • รุนที่ 3 วันเสารที่ 12 มิถุนายน 
2553 ณ มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 • รุนที่ 4 วันเสารที่ 27 พฤศจิกายน 
2553 ณ มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 โดยทั้ง 4 รุนที่จัดอบรมนั้น ไดรับ
การตอบรับจากผูเขารับการอบรม/สัมมนา 
เปนอยางดี 
 5. มอบหมายใหคณะอนุกรรมการ
ดานการทำบัญชีใหคำปรึกษาแนะนำใน
การตอบปญหาการใชงานโปรแกรม MyGL 
ซึ่งมีผูสอบถามมาทางโทรศัพทและทาง  
e-mail โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดรวบรวม
ปญหาตางๆ จัดทำเปน FAQ ขึ้นเว็บไซต
ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
 6. พัฒนาโปรแกรมระบบควบคุม
สินคาคงคลัง MyIC (Inventory Control) 
โดยได  ร ับความร วมม ือจากสมาคม
อุตสาหกรรมซอฟตแวร ไทย เพื ่อชวย  
ผูประกอบการใหสามารถควบคุม สินคา  
คงเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอยอด
ขยายผลจากโปรแกรม MyGL ท่ีสภาวิชา
ชีพบัญชีฯ ไดใหบริการดาวนโหลดฟรีทาง
เว็บไซต คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม 2554 

 7. รวมมือกับองคกรช้ันนำระหวาง
ประเทศ ACCA เพื่อพัฒนาความรูใหแก  
ผูทำบัญชีของไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพของ  
ผูทำบัญชีใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล  
 

แผนการดำเนินงาน 

 1. สงเสริมและเผยแพรโปรแกรม
สำเร็จรูป MyGL และโปรแกรมสำเร็จรูป 
MyIC ใหกับธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ทั ้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
พรอมทั้งตอบปญหาการใชงานจริง 
 2. เผยแพรข อมูลขาวสารและ
ความคืบหนาดานการทำบัญชีเพื ่อให
สมาชิกรับทราบขอมูลความเคลื่อนไหว 
ดานการทำบัญชีอยางใกลชิด  
 3. จัดเตรียมและสรางระบบการ
ติดตอสื่อสารระหวางสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กับสมาชิกผูทำบัญชีและผูสนใจการทำ
บ ัญช ีผ าน Websi te Porta l ของ  
สภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อเปนจุดศูนยรวม
องคความรูและการใหคำปรึกษาแนะนำ
ดานการทำบัญชี  
 4. ใหคำปรึกษากับกลุมผูจัดทำ
บัญชี โดยเนนกลุมเปาหมาย คือ ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในตางจังหวัด 
ในรูปแบบ “Accounting Clinic-Mobile” 
โดยทีมผูเช่ียวชาญสัญจร และรูปแบบอ่ืนๆ 
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อำนาจหนาท่ี 

 ใหคณะกรรมการมีอำนาจหนาที ่
ตามที่กำหนดไวในขอบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2547 ขอ 9 
  
ผลการดำเนินงาน 

 1. จัดทำรางมาตรฐานการสอบ
บัญชีใหตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ภายใต IAASB Clarity Project ของ IFAC 
โดยใหมีผลบังคับใชพรอมกันในป พ.ศ. 
2554 ซึ่งขณะนี้มีการจัดทำรางมาตรฐาน
การสอบบัญชีแลวเสร็จและเผยแพรบน
เว็บไซต สภาวิชาชีพบัญชีฯ แลวเสร็จรวม 
45 ฉบับ และอยูระหวางข้ันตอนดำเนินการ
เพียง 7 ฉบับ 
 2. จัดทำมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพ ฉบับที ่ 1 การควบคุมคุณภาพ
สำหรับสำนักงานท่ีใหบริการดานการตรวจ
สอบและการสอบทานงบการเงิน และงาน
ใหความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยว
เนื ่องแลวเสร็จ ทั ้งนี ้ สนับสนุนใหทุก
สำน ักงานนำมาตรฐานการควบค ุม
คุณภาพดังกลาว ไปใชกอนวันถือปฏิบัต ิ
สำหรับการกาวสูการพัฒนาและมุงสูการ
รับรองคุณภาพสำนักงาน 
 3. ศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลง 
หรือปรับปรุงรางมาตรฐานการบัญชีสากล 
(Redrafted และ Revised) ฉบับใหม อยาง
ใกลชิด 
 4. ศึกษา ติดตาม และใหความ
เห็นในเวทีตางๆ เกี่ยวกับประเด็นการจะ
ออกประกาศ CPTA ของกรมสรรพากร ซ่ึง
อาจมีผลกระทบตอผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ Œ́Ò¹¡ÒÃÊÍººÑÞªÕ 

องคประกอบ  
1.  นายสุพจน สิงหเสนห  ประธาน  
2.  นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ   รองประธาน 
3.  นายชัยยุทธ อังศุวิทยา   กรรมการ  
4.  นายนิติ จึงนิจนิรันดร  กรรมการ  
5.  นายพงษศักดิ์ อัชชะกุลวิสุทธิ์  กรรมการ  
6.  นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล  กรรมการ  
7.  ดร. วชิระ บุณยเนตร  กรรมการ  
8.  ผศ.ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร  กรรมการ  
9.  นางสาวชวนา วิวัฒนพนชาติ  กรรมการ  
10. นางสันทนา สิงหเสนห  กรรมการ  
11. นายอธิพงศ อธิพงศสกุล  กรรมการ 
12. ผูแทนสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน กรรมการ 
 (นางสาวฤทัยชนก สิทธิพันธ)  
13. ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย กรรมการ 
 (นางวิเรขา สันตะพันธุ)  
14. ผูแทนกรมพัฒนาธุรกิจการคา กรรมการ 
 (นางสาวจุฑามณี ยอดแสง)   
15. ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  กรรมการ 
 (นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์)  

 5. ใหความเห็นและขอเสนอแนะ
เกี ่ยวกับการเปดการคาเสรีดานบริการ
วิชาชีพบัญชี โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุด
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 6. เผยแพรใหความรู ความเขาใจ
และการเตรียมพรอมในรางมาตรฐานการ
สอบบัญชีฉบับใหมซึ่งมีผลบังคับใชในป 
พ.ศ. 2554 อยางตอเน่ือง โดยมีการอบรม
สัมมนาของหลักสูตรมาตรฐานการสอบ
บ ัญช ีฉบ ับใหม อย างต อเน ื ่องท ั ้ งใน
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 
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 7. เผยแพรใหความรู ความเขาใจ
เกี ่ยวกับแนวทางการสอบบัญชีธ ุรกิจ 
SMEs ท่ีมีความแตกตางจากการตรวจสอบ
ธุรกิจขนาดใหญ เพื ่อประโยชนตอการ
พัฒนา การสอบบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs 
และการพัฒนาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย
อยางตอเน่ือง 
 8. สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดมีประกาศ 
สภาวิชาชีพบัญชี ท่ี 23/2553 เร่ือง การแตง
ต้ังคณะทำงานเพ่ือจัดทำคูมือดานการสอบ
บัญช ี เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ
คูมือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบ
บัญช ี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนการ
เสริมสรางความเขาใจและชวยพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีใหเปนไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหมและเพื่อ
ใหผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดปฏิบัติงาน
อยางถูกตอง 
 9. ดำเนินการเจรจากับ IFAC เก่ียว
กับนโยบายการแปล และการทำสำเนา
เอกสารเผยแพรตนฉบับที่ออกโดย IFAC 
ของมาตรฐานการสอบบัญชี 
 10. ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ 
และสรางผูสอบบัญชี ใหมีคุณสมบัติพรอม
สำหรับการตรวจสอบบริษัทที่อยูระหวาง
การเตรียมการเขาเปนบริษัทจดทะเบียน
และที่จดทะเบียนแลว โดยความรวมมือ
ระหวาง สภาวิชาชีพบัญช ี ในพระบรม
ราชูปถัมภ และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 
 11. ดำเนินโครงการอบรมอาจารย
ผู สอนวิชาการบัญชีและการสอบบัญชี
หลักสูตร “ตามติดมาตรฐานวิชาชีพบัญชี
ปจจุบัน” จากแผนการประกาศใชมาตรฐาน 

การสอบบัญชีชุดใหมในป 2554 ซึ่งจะสง
ผลใหมีการปรับหลักสูตรการเรียนและการ
สอนใหมเพื่อใหอาจารยผูสอนไดติดตาม
ความกาวหนาของมาตรฐานวิชาชีพการ
บัญชีของไทย และสามารถนำไปถายทอด
ตอไปยังนิสิตและนักศึกษา รวมท้ังปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพบัญชีปจจุบัน 
 
แผนการดำเนินงาน 

 1. จัดทำรางมาตรฐานการสอบ
บัญชีใหตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ภายใต IAASB Clarity Project ของ IFAC 
สวนที่เหลือใหแลวเสร็จทุกฉบับ โดยมี
แผนการประกาศใชพรอมกันทุกฉบับใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554  
 2. ศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลง 
สถานการณความเคลื ่อนไหว การใช
มาตรฐานการสอบบัญชีสากลของนานา
ประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อศึกษาประเด็น
ปญหาและปรับปรุงใหมาตรฐานการสอบ
บัญชีสามารถปฏิบัติใชไดอยางเหมาะสม 
ทั้งในบริษัทขนาดใหญ บริษัทขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) 
 3. จัดการอบรม/สัมมนารางมาตรฐาน 
การสอบบัญชีฉบับใหมทุกฉบับเพื่อเสริม
สรางความเขาใจและเตรียมความพรอมให
กับผูประกอบวิชาชีพดานการสอบบัญชีท้ัง
กอนและหลังวันประกาศใชอยางตอเนื่อง
ท้ังในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด 
 4. เปนตัวแทนผูประกอบวิชาชีพ
ดานการสอบบัญชีในเวทีเจรจาในประเทศ
และตางประเทศ เพื่อแสดงความเห็นของ
ประเทศไทยท่ีมีตอมาตรฐานการสอบบัญชี

สากล เพื่อใหการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การสอบบัญชีสากลมิไดมุ งเนนเฉพาะ
บริษัทขนาดใหญ แตใหเนนธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมดวย 
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อำนาจหนาท่ี 

 คณะกรรมการมีอำนาจหนาที่ตามที่
กำหนดไวในขอ 9 ของขอบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2547 
 
พันธกิจ 

 “สงเสริมใหกลุมผูประกอบวิชาชีพ
ดานการบัญชีบริหาร มีการคนควา พัฒนา 
และศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหมี วิสัยทัศน 
แนวคิด เทคนิค และเครื่องมือในการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย นำไปสูการเพิ่มมูลคา และ
การเติบโตอยางยั่งยืนขององคกร” 
 
แผนงานหลัก 

 1. กำหนดความรู และประสบการณ
ท่ีจำเปนข้ันตน เพ่ือการนำไปปฏิบัติงานของ  
ผูบริหารดานบัญชีบริหาร 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ Œ́Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕºÃÔËÒÃ 

องคประกอบ 

1.  นายพิชัย  ชุณหวชิร ประธาน 

2.  นายอำพล  เรืองธุระกิจ รองประธาน 
3.  นายศิวะรักษ  พินิจารมณ ที่ปรึกษา 
4.  นางกรรณิการ  งามโสภี กรรมการ 
5.  รองศาสตราจารย ดร. กุลภัทรา  สิโรดม กรรมการ 
6.  นางไขศรี  เนื่องสิกขาเพียร กรรมการ 
7.  รองศาสตราจารย ดร. ดนุชา  คุณพนิชกิจ กรรมการ 
8.  รองศาสตราจารย ดร. ธารินี  พงศสุพัฒน กรรมการ 
9.  รองศาสตราจารย ดร. วรศักดิ์  ทุมมานนท กรรมการ 
10.  นางวิไล  ฉัททันตรัศมี กรรมการ 
11.  นายโสภณ  บุณยรัตพันธุ กรรมการ 
12.  นางสาวสมพร  วุฒิวรรธนะ กรรมการ 
13.  นายอดิศร  ธนนันทนราพูล กรรมการ 
14.  นางปริศนา  ประหารขาศึก กรรมการและเลขานุการ 

 2. การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู 
ประสบการณ เพ ื ่อส งเสร ิมผู บร ิหาร  
ผูประกอบวิชาชีพดานบัญชีบริหารใหมีการ
ศึกษาอยางตอเนื ่อง เพื่อใหทันกับสภาพ
ธุรกิจที่เปลี่ยนไป 
 3. สงเสริม และจัดใหมีการแลกเปล่ียน 
ความรู และประสบการณอยางตอเนื่องใน
ประเด็นที่นาสนใจ และมีผลกระทบตอธุรกิจ
ที่ผูประกอบวิชาชีพดานบัญชีบริหารควร
ทราบ 
 
ผลการดำเนินงาน  
 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดาน  
การบัญชีบริหาร ไดจัดใหมีการประชุมเพื่อ
สงเสริมใหผูบริหารผูประกอบวิชาชีพดาน
บัญชีบร ิหารมีข อมูลและประสบการณ
สำหรับการตัดสินใจอยางตอเนื่อง เพื่อให
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ทันกับสภาพธุรกิจที ่เปลี ่ยนไป โดยการ
พัฒนาหลักสูตรดานบัญชีบริหารโดยเฉพาะ
สำหรับผูบริหารสูงสุดดานการบัญชีและ  
การเงิน และจัดการอบรมสัมมนาอยาง  
ตอเนื่อง ดังนี้ 
 • โครงการอบรมเพื่อรับประกาศนีย- 
บัตร CFO โครงการอบรมเพื่อเสริมบทบาท
และความเปนมืออาชีพผูบริหารสูงสุดดาน
การบัญชีและการเง ิน (Chief Financial 
Officer : CFO) ใหเปนผูที ่มีความรอบรู 
สามารถปฏิบัติงานผสมผสานเทคนิคในการ
บริหารงาน (Integrators) ในบทบาทของมือ
อาชีพดานการเงินและการบัญชีเพื่อชวยงาน
ผูบริหารสูงสุดขององคกร โดยไดจัดโครงการ 
นี้ในรุนที่ 13 ขึ้นระหวางวันที่ 5 มิถุนายน – 
14 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมสุโขทัย 
ถนนสาทรใต ซึ่งมีผูบริหารดานบัญชีและ
การเง ินเข าร วมโครงการสนใจเข าร วม  
โครงการตามที่คาดไว 
 • โครงการอบรมสำหรับผูบริหาร 
ธุรกิจใหประสบความสำเร็จ จากผลสำเร็จ
จากการจัดโครงการอบรมประกาศนียบัตร
ของผู บร ิหารงานการเง ินสำหรับกิจการ
ขนาดใหญที ่ไดรับการตอบรับเปนอยางดี 
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการบัญชี
บริหารจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่ม
ศ ักยภาพของน ักบ ัญช ีบร ิหาร รวมถ ึง
เจาของกิจการในสวนภูมิภาคโดยเฉพาะ
ภาคธุรกิจ SMEs ใหมีความรูความเขาใจ
ดานบัญชีบริหารเพ่ือนำไปชวยในการตัดสินใจ 
และการวางแผนมากขึ ้น จ ึงได พ ัฒนา
โครงการนี ้ขึ ้น โดยเนนเนื ้อหาการอบรม
เกี่ยวกับการจัดหาแหลงเงินทุน ภาษีอากร 
อัตราแลกเปลี่ยน การสงออก รวมถึงการให

ความรูหากสนใจจะเขาสูตลาด MAI ซึ่งเปน
เรื ่องจำเปนสำหรับธุรกิจ SMEs กำหนด
ระยะเวลาการอบรม 2 วัน  
 • ที ่ประชุมคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีดานการบัญชีบริหาร เม่ือวันอังคารท่ี 9 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 มีมติเห ็นควร
ปร ับปร ุงเน ื ้อหาโครงการอบรมเพื ่อร ับ
ประกาศนียบัตร CFO ใหม เพื่อใหเนื้อหา
สอดคลองกับธุรกิจในปจจุบัน เนนการตอบ
โจทยปญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้น การจัด
ใหเขารวมสังเกตุการณในสถานการณจริง
รวมกับ Financial Analyst การเขาเยี่ยมชม  
ดูงานในบริษัทชั ้นนำ รวมถึงทราบถึงผล
กระทบจากการใช IFRS ที่มีตอกิจการใน  
ม ุมมองของผู บร ิหารท ี ่นอกเหน ือจาก
ประเด็นดานการบัญชี เชน ประเด็นทาง
ธุรกิจ ภาษี และระบบสารสนเทศ เปนตน  
 

แผนการดำเนินงาน 
 กำหนดใหมีการเสริมสรางความรู
ดานการบัญชีบริหารอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
 1. โครงการอบรมเพ่ือรับประกาศนียบัตร 
CFO 
 - รุนที่ 14 (หลักสูตรปรับปรุงใหม) 
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
 - รุนท่ี 15 เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2554 
 2. แนวทางการบริหารธุรกิจ SMEs 
ใหประสบผลสำเร็จ  
 - ในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2554 พิจารณาจัดในสวนภูมิภาคที่มี
ความพรอม 1-2 ครั้ง 
 3. การเสวนาเฉพาะผูบริหาร (Current 
Issues / Hot Issues for CFO) สำหรับ  

ผูบริหารท่ีผานโครงการประกาศนียบัตร CFO 
ของสภาฯ เพื่อสงเสริม และสนับสนุนเครือ
ขายผู บร ิหาร CFO (CFO Networking)   
อยางนอย 2 ครั้งในเดือนมิถุนายน และ
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
 4. หลักสูตรการใชกรณีศึกษาเพื่อ
การตัดสินใจทางธุรกิจ (Issues Resolving) 
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 
 5. พิจารณาจัดหลักสูตรเกี่ยวของ
กับการจัดทำระบบขอมูลเพื ่อการบริหาร
และการนำเสนอดวยระบบงานและเทคโนโลยี 
สมัยใหม 
 6. ดำเนินการตามแนวทางปรับปรุง
ระบบการทำงานของคณะทำงานเพ ื ่อ
สนับสนุนใหมีการดำเนินงานตามมติของคณะ
กรรมการวิชาชีพบัญชีดานการบัญชีบริหาร
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
 

à¾×èÍàÊÃÔÁº·ºÒ·áÅÐ¤ÇÒÁà»š¹Á×Í

ÍÒªÕ¾¼ÙŒºÃÔËÒÃÊÙ§ÊØ´ Œ́Ò¹¡ÒÃ

ºÑÞªÕ áÅ Ð¡ÒÃ à§Ô ¹ (Ch ief 

Financial Officer : CFO) 

ãËŒà»š¹¼ÙŒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÍºÃÙŒ ÊÒÁÒÃ¶

» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹¼ÊÁ¼ÊÒ¹à·¤¹Ô¤ã¹

¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹ (Integrators) 

ã¹º·ºÒ·¢Í§Á×ÍÍÒªÕ¾ Œ́Ò¹¡ÒÃ

à§Ô¹áÅÐ¡ÒÃºÑÞªÕ 
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วิสัยทัศน 
 สงเสริมใหองคกรมีระบบบัญชีท่ีนา
เช่ือถือ มีการควบคุมภายในอยางเหมาะสม 
และสามารถนำเทคโนโลยีมาใชในระบบบัญชี 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการนำไปปฏิบัติ 
 
ภารกิจ 

 1. ใหความรูและความเขาใจเก่ียวกับ
ระบบบัญชีและการควบคุมภายในที่ดีแก  
นักบัญชี ผูสอบบัญชี และผูบริหารทุกระดับ
ในแตละภาคธุรกิจหลัก 
 2. สงเสริมใหมีผู ปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพ ในดานวิชาชีพวางระบบบัญชี 
 3. ใหความรูแกผูบริหาร นักบัญชี 
และผูท่ีสนใจในการนำเทคโนโลยีมาใชปฏิบัติ
ในธุรกิจไดอยางเหมาะสม 
 4. เปนแหลงขอมูลเร่ืองระบบบัญชี
และการควบคุมภายในดานระบบบัญชี เพ่ือ

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ Œ́Ò¹¡ÒÃÇÒ§ÃÐºººÑÞªÕ 

องคประกอบ 

1. ดร. วีระ  วีระกุล ที่ปรึกษา 
2. นางสาววิมล เจษฎาวณิศย ที่ปรึกษา 
3. นายประสัณห เช้ือพานิช ประธาน 

4. นางวิไล ฉัททันตรัศมี รองประธาน 
5. รองศาสตราจารย ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ กรรมการ 
6. ดร. พรสิริ ปุณเกษม กรรมการ 
7. ดร. เยาวลักษณ ชาติบัญชาชัย กรรมการ 
8. นางรจนา อุษยาพร กรรมการ 
9. ดร. วรรณี เตโชโยธิน กรรมการ 
10. นางสาวศิราภรณ จูฬเศรษฐภักดี กรรมการ 
11. นายสมศักดิ์ พงศสุวภาพ กรรมการ 
12. นายสุพจน ชิตเกษรพงศ  กรรมการ 
13. นางสุทธารักษ ปญญา กรรมการ 
14. นางวารุณี ปรีดานนท กรรมการและเลขานุการ 

ใหผูเกี่ยวของไดใชศึกษาอางอิงและนำไป
ปฏิบัติ 
 

อำนาจหนาท่ี 

  ใหคณะกรรมการมีอำนาจหนาท่ีตาม
ท่ีกำหนดไวในขอ 9 ของขอบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2547 
 
ผลการดำเนินงาน 

 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการ
วางระบบบัญชี ไดดำเนินการพัฒนาสงเสริม
ความรูใหผูปฏิบัติงานทั้งดานระบบบัญช ี 
และการควบคุมภายในที่ด ี แกนักบัญช ี 
ผูสอบบัญช ี และผูบริหารทุกระดับในทุก
อุตสาหกรรม เพ่ือใหองคกรมีระบบบัญชีท่ี  
นาเช่ือถือ มีการควบคุมภายในอยางเหมาะ
สม และสามารถนำเทคโนโลยีมาใชในระบบ
บัญชี เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการนำไป



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚        2553-2554 43

ปฏิบัติ ท้ังน้ีไดจัดอบรม/สัมมนาในหลักสูตรดัง
ตอไปน้ี 
 • จัดอบรมหลักสูตร “การเลือกและ
การใชซอฟตแวรทางการบัญชี” เม่ือวันศุกรท่ี 
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมวิน
เซอรสวีทส ถนนสุขุมวิท 20 มีผูเขารวมการ
อบรมท้ังส้ิน 56 คน ผูเขาอบรมสวนใหญเปน
นักวางระบบบัญชี ผูจัดการหรือหัวหนางาน
ฝายบัญช ี และจากการประเมินผลการ
สัมมนา ผูเขาสัมมนาไดรับประโยชนอยาง
มาก สามารถนำไปประยุกตใชไดจริง  
 • จัดการสัมมนา “รูทันการทุจริต” 
เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2553 มีผูเขารวมอบรม 
ทั้งสิ้น 150 คน ประกอบดวย กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ ผูบริหารระดับสูง  
ผูบริหารงานสวนงานตรวจสอบภายใน รวม
ทั้งผูบริหารงานบัญชีและการเงิน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหความรูและทำความเขาใจ 
ประเด็นสำคัญตางๆ เก่ียวกับการเกิดทุจริตใน
องคกร สัญญาณเตือน ความรับผิดชอบ และ
แนวทางปองกันการทุจริต เพ่ือใหผูเขารวมการ
สัมมนาสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการกำกับ
ดูแลกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ คาดวาจะ
จัดอีกในป 2554 โดยเนนถึงการวิเคราะห  
เจาะลึก ถึงกรณีศึกษาการเกิดทุจริตท่ีเกิดข้ึน
จริง 
 

แผนการดำเนินงาน  
 1. จัดทำรายการ (Checklist) การ
ควบคุมภายในท่ีสำคัญของแตละกระบวนการ 
เพื่อชวยผูปฏิบัติใหสามารถประเมินการ
ควบคุม ภายในดวยตนเองอยางงาย 
 2. จัดสัมมนาเผยแพรหนังสือ COSO 
Internal Control over Financial Reporting – 
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Guidance for Smaller Public Companies รวม
กับสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 
 3. จัดอบรมการควบคุมภายในเพ่ือ
สนับสนุนการจัดทำรายงานทางการเงินท่ีดี ให
แก Non-Accountant เชน ผูบริหารของหนวย
งานขาย ผลิต บุคคล และผูตรวจสอบภายใน 
 4. พัฒนาหลักสูตรการอบรมวิชาชีพ
ดานการวางระบบรวมกับมหาวิทยาลัยช้ันนำ  
 5. จัดสัมมนาการเลือกใชระบบ
โปรแกรมสำเร็จรูป และประสบการณใน
การนำระบบโปรแกรมสำเร็จรูปออกใชปฏิบัติ 
ซ่ึงเปนการจัดอยางตอเน่ืองจากการดำเนินงาน
ป 2548 – 2551 
 6. พัฒนาเน้ือหาและแนวปฏิบัติใน
การทดสอบระบบโปรแกรมสำเร็จรูปกอน
การนำออกใชปฏิบัต ิ (Software Package 
Implementation Testing Framework)  
 7. พัฒนาเน้ือหาและแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดทำกลยุทธและแผนการเปล่ียนถาย
ระบบ (Cutover Plan) 
 8. จัดสัมมนา “รูทันการทุจริต :  
เจาะลึกกรณีศึกษา” เพ่ือใหผูบริหารองคกร
รวมวิเคราะห กรณีศึกษาการทุจริตตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนจริง สาเหตุหรือปจจัยท่ีเอ้ือใหเกิดการ
ทุจริตในองคกร สัญญาณเตือน วิธีการทำ
ทุจริต ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
เพื่อหาแนวทางและวิธีการปองกันมิใหเกิด
ทุจริต 
 9. จัดสัมมนา “การดำเนินธุรกิจภาย
ใตสถานการณวิกฤต : BCM in Crisis” เพ่ือให
ผูบริหารเตรียมรับมือสภาวะวิกฤติตางๆ ให
ธุรกิจดำเนินกิจการไดโดยไมหยุดชะงัก หรือ
เกิดผลเสียหายนอยท่ีสุด 
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วิสัยทัศน 
 สงเสริมการใชบัญชีภาษีอากรใน
การปฏิบัติงานทางบัญชี เพื่อปองกันและ
ลดปญหาทางภาษีอากร 
 
อำนาจหนาท่ี 

 คณะกรรมการมีอำนาจหนาที ่
ตามที่กำหนดไวใน ขอบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี ฉบับที่ 5 ขอ 9 
 
พันธกิจ 

 1. เสริมสรางใหเกิดความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร 
 2. ประสานความตองการ ความ
ชวยเหลือ และการสนับสนุนเกี ่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับ
การบ ัญช ีภาษ ีอากรก ับหน วยงานท ี ่
เกี่ยวของ 
 3. เสนอแนะ ปร ับปร ุง แกไข 
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ที่เปน
อุปสรรคตอการประกอบธุรกิจตามปกติ 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อปองกันและลดปญหาทาง
ภาษีอากร 
 2. เพื่อใหมีการใชการบัญชีภาษี
อากรในการจัดทำบัญชีภาษีอากรและ
การบริหารงาน 
 3. เพื ่อใหมีการปรับปรุงแกไข
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ที่เปน
อุปสรรคตอการประกอบธุรกิจ 
 4. เพื ่อใหไดรับความชวยเหลือ
และการสน ับสน ุนจากหน วยงานท ี ่
เกี่ยวของ 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ Œ́Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕÀÒÉÕÍÒ¡Ã 

องคประกอบ 

1. นายสมชาย ศรีสันติสุข  ประธาน 

2. นายจำรัส ปงคลาสัย  รองประธาน 
3. ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา นิมมานเหมินทร  กรรมการ 
4. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต  กรรมการ 
5. นายพิชิต  ลีละพันธเมธา  กรรมการ 
6. นายสมชัย อภิวัฒนพร  กรรมการ 
7. ดร.สาธิต  ผองธัญญา  กรรมการ 
8. นางศิรินันท ศันสนาคม  กรรมการ 
9. นายอวยพร ตันละมัย  กรรมการ 
10. นายอมรศักดิ์ พงศพศุตม  กรรมการ 
11. นายเกียรติศักดิ์ วองวานิช  กรรมการและเลขานุการ 
12. นายไตร  รัตนเสถียร  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
13. นางสาวเบญจมาศ เปรมทรัพย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 5. เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร 
อบรม/สัมมนาใหความรูทางบัญชีภาษี
อากร 
 

กลยุทธ 
 1. ประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร
ขอมูลเกี ่ยวกับการบัญชีภาษีอากรให
สมาชิกผูประกอบวิชาชีพและผูสนใจท่ัวไป 
 2. วิเคราะห พิจารณา กฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับ ที่เปนอุปสรรคตอ
การประกอบธุรกิจตามปกติ เพื ่อเสนอ
แนะปรับปรุงแกไข 
 3. ประสานความตองการความ  
ชวยเหลือ การสนับสนุน และการแกไข  
ขอขัดของในการปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี
ภาษีอากรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ เพ่ือ
พิจารณาดำเนินการใหความชวยเหลือ  
สงเสริม สนับสนุน ตลอดจนแกไขขอขัดของ 
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 4. จ ัดอบรมสัมมนาใหความรู 
เกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร เพื่อเพิ่มพูน
ความรูความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานแกสมาชิก ผูประกอบวิชาชีพ 
และผูสนใจทั่วไป 
 

ผลการดำเนินงาน  
 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดาน
การบัญชีภาษีอากรไดมีการประชุมเพื่อ
พัฒนาผูประกอบวิชาชีพบัญชีในดาน  
การบัญชีภาษีอากรอยางตอเนื่อง รวมทั้ง
ไดพัฒนาหลักสูตรดานการบัญชีภาษี
อากร เพื่อเพิ่มพูนความรู และทักษะใน
การปฏิบัติงานแกผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
และผูสนใจท่ัวไป โดยรวมกับฝายสนับสนุน 
การอบรม สภาวิชาชีพบัญชี จัดอบรม
สัมมนา ดังนี้ 
 • จัดอบรมเร่ือง “เกณฑการ
คำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีและภาษีท่ี
แตกตางกัน”  
 วัตถุประสงคเพื ่อสรุปประเด็นที ่ 
แตกตางระหวางหลักการทางบัญชีกับหลัก

การทางภาษีเงินไดนิติบุคคลในปจจุบันเพ่ือ
กิจการสามารถนำไปใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชี ใหเปนกำไรท่ีใช
ในการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไดอยาง  
ถูกตอง  
 • จัดอบรมเร่ือง “Update 
ภาษีอากรและบัญชี”  
 วัตถุประสงคเพื่อติดตามประเด็น
กฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
คำส่ัง และประกาศกรมสรรพากร มาตรฐาน 
การบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี 
รวมคูมือปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีภาษี
อากร ตลอดจนแนวทางแกไขปญหาที ่
อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 
ระยะเวลาที่อบรม 2 วัน  
  • จัดอบรมเร่ือง “กาวทันภาษี
มูลคาเพ่ิม”  
 วัตถุประสงคเพื่อใหนักบัญชีไดมี
โอกาสทำความเขาใจในเร่ืองภาษีมูลคาเพ่ิม 
สามารถวางแผน และปฏิบัติในเรื่องการ
เส ียภาษีอยางสอดคลองกับแนวทาง
ปฏิบัติใหมได  
  • จัดอบรมเร่ือง “อัตราแลกเปล่ียน 

เงินตราตางประเทศ” 
 วัตถุประสงคเพื่อใหธุรกิจดังกลาว
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน  
  • จัดอบรมเร่ือง “ภาษีอากร
สำหรับธุรกรรมระหวางประเทศ” 
 วัตถุประสงคเพื ่อใหธุรกิจที ่ทำ
ธ ุรกรรมกับตางประเทศ ได รอบรู ถ ึง  
ขอกำหนดกฎหมายตางๆ ที ่เกี ่ยวของ  
ไมวาจะเปนในสวนของเรื่องการวางแผน
ภาษี อนุสัญญาภาษีซอน การต้ังราคาโอน 

(Transfer Pricing) และปญหาในทาง
ปฏิบัติ  
 • จัดอบรมเร่ือง “การบัญชีกับ
ภาษีอากร” 
 วัตถุประสงคเพื่อทำความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร ไปพรอมกับ
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติทางบัญชี 
โดยเนนศึกษาปญหาในทางปฏิบัติความ
แตกตางของหลักเกณฑทางภาษีอากร
และหลักเกณฑทางบัญชี ซึ่งเปนหลักสูตร
ระยะยาว 10 วัน แบงเปน 4 หลักสูตร 
ดังนี้ 
  u หลักสูตรที่ 1 รายไดเพื่อเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล แบงเปน 2 หลักสูตร
ยอย 
 - หลักสูตรยอย 101 รายไดทาง
บัญชีและภาษีอากร 1 
 - หลักสูตรยอย 102 รายไดทาง
บัญชีและภาษีอากร 2 
 u หลักสูตรที ่ 2 การบัญชีและ
ภาษีอากรเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สิน และ
ทุน แบงเปน 4 หลักสูตรยอย 
 - หลักสูตรยอย 201 การบัญชี
และภาษีอากร เกี่ยวกับสินทรัพย 1 
 - หลักสูตรยอย 202 การบัญชี
และภาษีอากร เกี่ยวกับสินทรัพย 2 
 - หลักสูตรยอย 203 การบัญชี
และภาษีอากร เกี่ยวกับสินทรัพย 3 
 - หลักสูตรยอย 204 การบัญชี
และภาษีอากรเกี่ยวกับสินทรัพยไมมีตัว
ตน หนี้สินและทุน 
 u หลักสูตรที ่ 3 การบัญชีและ
ภาษีเกี่ยวกับคาใชจายทางบัญชีและภาษี
อากร แบงเปน 2 หลักสูตรยอย 
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 - หลักสูตรยอย 301 คาใชจาย
ทางบัญชีและภาษีอากร 1 
 - หลักสูตรยอย 302 คาใชจาย
ทางบัญชีและภาษีอากร 2 
 u หลักสูตรที ่ 4 การบัญชีและ
ภาษีอากรเฉพาะกรณี แบงเปน 2 หลักสูตรยอย 
 - หลักสูตรยอย 401 การบัญชี
และภาษีอากรเก่ียวกับตราสารทางการเงิน 
 - หลักสูตรยอย 402 การบัญชี
และภาษีอากรสำหรับกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุน 
  • จัดอบรมเร่ือง “กาวทันภาษี
เงินไดนิติบุคคล” 
 วัตถุประสงคเพื่อใหนักบัญชีหรือที่
ปรึกษาดานภาษีไดเพิ่มพูนความรู ความ
เขาใจและ Update ประเด็นเรื่องภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลในปจจุบันอยางตอเนื่อง และ
สามารถวางแผนภาษีในเบื้องตน รวมทั้ง
หลีกเลี ่ยงปญหาในการคำนวณและยื่น
แบบภาษีนิติบุคคล  
 • จัดอบรมเร่ือง “การย่ืนแบบ 
ส.บช. 3 และ ภ.ง.ด. 50 เพ่ือไมให
เกิดปญหาในทางปฏิบัติ” 
 ว ัตถุประสงคเพื ่อเตร ียมความ
พรอมของกิจการ ในการนำสงงบการเงิน
ใหแกกรมพัฒนาธุรกิจการคา และการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลแก
กรมสรรพากร ใหเปนไปอยางรัดกุม ถูกตอง 
และครบถวน โดยเฉพาะการจัดเตรียม
เอกสารตางๆ เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหา
ในทางปฏิบัติ จากการแสดงรายการในงบ
การเงินที ่ผิดพลาด หรือการกรอกแบบ 
ภ.ง.ด. 50 ท่ีเกิดจากความเขาใจผิดหรือบกพรอง 
ในประเด็นท่ีควรทราบซ่ึงอาจนำไปสูปญหา 

ที่คาดไมถึงภายหลัง  
  • จัดอบรมเร่ือง “ย่ืน ภ.ง.ด. 51 
อยางไรใหสรรพากรยอมรับ” 
  วัตถุประสงคเพื่อทำความเขาใจที่
ถูกตองตามแนวปฏิบัต ิกรมสรรพากร  
รวมทั้ง Update กฎหมายใหมที่เกี่ยวของ 
และเพื่อเตรียมความพรอมที่จะยื่นแบบ 
ภ.ง.ด. 51 โดยไมใหมีปญหาใด 
 
 



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚        2553-2554 47

อำนาจหนาท่ี 

 1. ส งเสร ิมความสามัคค ีและ
ความเปนปกแผนในการประกอบวิชาชีพ
ในดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
และการประกอบวิชาชีพบัญชีโดยรวม 
 2. ผดุงไว ซ ึ ่งศ ักด ิ ์ศร ีแห งการ
ประกอบวิชาชีพบัญชีในดานการศึกษา
และเทคโนโลยีการบัญชี 
 3. สงเสริมและสรางมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพบัญชีดานการศึกษา
และเทคโนโลยีการบัญชี 
 4. สงเสริมและใหความรู รวมทั้ง
เสนอแนะการสรางประสบการณแหงการ
ประกอบว ิชาช ีพด านการศ ึกษาและ
เทคโนโลยีการบัญชี เพื่อใหสอดคลองกับ
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 5. ประสานการทำงานกับวิชาชีพ
บัญชีดานอื่นๆ องคกรวิชาชีพอื่น และ
ประสานงานกับตางประเทศหรือองคกร
อื่นใด เพื่อเปนเครือขายแหงการประกอบ
วิชาชีพ ภายใตนโยบายของสภาวิชาชีพ
บัญชี 
 6. เป นต ัวแทนของผู ประกอบ
ว ิชาช ีพบ ัญช ี ในด านการศ ึกษาและ
เทคโนโลยีการบัญชี ในการเสนอความ
เห็นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพตอสภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
 7. กระทำการอื ่นใดตามที่มติที ่
ประช ุมใหญหร ือคณะกรรมการสภา
วิชาชีพบัญชีมอบหมาย 
 

องคประกอบ 

1. ผูแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ปรึกษา 
  (รองศาสตราจารย ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ)  
2. ผูแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ปรึกษา 
  (ดร. สิริรักษ รัชชุศานติ)  
3.  นางสาววิศิษฏศรี จินตนา  ประธาน 

4.  นายปกรณ เพ็ญภาคกุล  รองประธาน 
5.  รองศาสตราจารย จันทนา สาขากร  กรรมการ 
6.  ดร. นิ่มนวล วิเศษสรรพ  กรรมการ 
7.  รองศาสตราจารย ดร. ปพฤกษ อุตสาหะวาณิชกิจ  กรรมการ 
8.  หัวหนาภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 (รองศาสตราจารย ดร. ศศิวิมล มีอำพล) 
9.  หัวหนาภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  กรรมการ 
 (ผูชวยศาสตราจารย สมชาย ศุภธาดา) 
10.  หัวหนาภาควิชาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กรรมการ 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมพพนา ปตธวัชชัย) 
11.  ผูแทนกรมพัฒนาธุรกิจการคา  กรรมการ 
 (นางธารัตน ปติภูมิสุขสันต) 
12.  ผูชวยศาสตราจารย เสาวณี ใจรักษ กรรมการ 
13.  ผูชวยศาสตราจารย สมใจ จันทรเต็ม  กรรมการ 
14.  ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย  กรรมการ 
15.  ดร. สุธา เจียรนัยกุลวานิช  กรรมการ     
16.  ผูชวยศาสตราจารย อัมพร เที่ยงตระกูล  กรรมการ 
17.  นายสมชาย เลิศภิรมยสุข  กรรมการและเลขานุการ 
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• ผลการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดาน
การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ไดมี
การประชุมคณะกรรมการฯ เปนประจำ
ทุกเดือน เพื่อรวมกันพิจารณาและหารือ
การดำเนินงานดานการศึกษาและเทคโนโลยี 
การบัญชี โดยวัตถุประสงคหลักเพื่อสง
เสริมและสรางมาตรฐานการประกอบวิชา 
ชีพบัญชีดานการศึกษาและเทคโนโลยี
การบัญชีใหเปนที ่ยอมรับทั ้งในระดับ
ประเทศและระดับสากล ซึ่งผลการดำเนิน
งานในป 2553/2554 สรุปไดดังนี้ 
 1. พ ิจารณาใหความเห็นชอบ
รับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาวา
เปนปริญญาตรีทางการบัญชีมีคุณสมบัติ
เปนสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี 
สำหร ับสถาบันการศ ึกษาในประเทศ 
จำนวน 8 สถาบัน รวมทั ้งพ ิจารณา
ทบทวนหลักเกณฑการรับรองหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษาวาเปนปริญญาตรี
ทางการบัญชีมีคุณสมบัติเปนสมาชิก
สามัญของสภาวิชาชีพบัญชี 
 2. ร ับทราบว า เม ื ่อว ันท ี ่ 30 
กันยายน 2553 รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการไดลงนามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
บัญชี พ.ศ. 2553 (มคอ.1) โดย มคอ.1 ดัง
กลาวไดกำหนดใหหลักสูตรที่ใหปริญญา
บัณฑิตและหลักสูตรท่ีใหปริญญา บริหาร
บัณฑิต (บัญชี) ตองมีรายละเอียดเนื้อหา
วิชาเปนไปตามประกาศของสภาวิชาชีพ
บัญชีเพื่อการรับรองหลักสูตรเปนปริญญา
ตร ีทางบ ัญช ี รวมท ั ้ ง ต องม ี ผู แทน  
สภาวิชาชีพบัญชีอยางนอย 1 คน เพ่ือ

ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง กับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิชาบัญชี ซึ่งขณะนี้ สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
ไดส งกรรมการวิชาชีพบัญชีด านการ
ศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีเปนผูแทน
สภาวิชาชีพบัญชีเพื่อดำเนินการพัฒนา
หลักสูตรแลว 33 สถาบัน 
 3. นำเสนอคณะกรรมการสภา
วิชาชีพบัญชีพิจารณาจัดตั ้งสาขาสภา
วิชาชีพบัญชีแหงใหม ณ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
 4. จัดโครงการ “แขงขันการจัดทำ
บัญชีธุรกิจดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการ
บัญชี” เพื ่อสงเสริมและกระตุ นใหเห็น
บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีที่มีตอการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมทั้ง เพื่อใหนิสิต 
นักศึกษาที ่กำลังศึกษาในหลักสูตรการ
บัญชี มีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมใหมทาง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
มากขึ้น 
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องคประกอบ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประวิตร นิลสุวรรณากุล  ประธาน 
2. ดร. ชัยนรินทร วีระสถาวณิชย  อนุกรรมการ 
3. ร.ต.ชุมพล พุมรุกขา อนุกรรมการ 
4. นายสิทธิชัย จันทราวดี  อนุกรรมการ 
5. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ  อนุกรรมการ 
6. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  อนุกรรมการ 
7. นายวิเชียร กิ่งมนตรี  อนุกรรมการ 
8. นายชวินทร ลาภพิทักษพงษ  อนุกรรมการ 
9. นางสุรางค ปยะกุลชัยเดช  อนุกรรมการ 
10. นางศศิวรรณ ชั้นศิริ  อนุกรรมการ 
11. นางวิเรขา สันตะพันธุ  อนุกรรมการ 
12. นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม  อนุกรรมการ 
13. นายอำนวย จิรมหาโภคา  อนุกรรมการ 
14. นางสาวปริมใจ เอี่ยมเพชราพงศ  อนุกรรมการ 
15. นางสาวชวนา วิวัฒนพนชาติ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
16. นางสุมนา สุทธิปญโญ  ผูชวยเลขานุการ 

อำนาจหนาท่ี 

 1. ศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย
เฉพาะจรรยาบรรณสำหร ับผู ประกอบ
วิชาชีพบัญชีของประเทศตางๆ 
 2. กำหนดจรรยาบรรณสำหร ับ  
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที ่ขึ ้นทะเบียนกับ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
 3. แตงตั ้งคณะทำงานเพื ่อศึกษา
รวบรวม ขอเท็จจริงและรายละเอียด เสนอ
ตอคณะอนุกรรมการฯ หรือปฏิบัติงานอื่นๆ 
ตามที่อนุกรรมการฯ มอบหมาย 
 4. ดำเนินการในเรื่องตางๆ  ตามที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย 
 
ผลการดำเนินงาน  
 1. จัดทำขอบังคับสภาวิชาชีพ (ฉบับท่ี 
19) เร ื ่อง จรรยาบรรณของผู ประกอบ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ซึ่งประกาศลง
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2553 ประกอบไปดวย 7 หมวด คือ 
 หมวดที่ 1 บททั่วไป 
 หมวดท ่ี 2 ความโปรงใส ความเปน
อิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย
สุจริต 
 หมวดที่  3 ความรู ความสามารถ 
และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 หมวดที่  4 การรักษาความลับ 
 หมวดที่  5 ความรับผิดชอบตอผูรับ
บริการ  
 หมวดที่ 6 ความรับผิดชอบตอผูถือ
หุน ผูเปนหุนสวน บุคคลหรือนิติบุคคลที่  
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีปฏิบัติหนาที่ให 
 หมวดท่ี 7 ความรับผิดชอบตอเพ่ือน 
รวมวิชาชีพ  และจรรยาบรรณทั่วไป 

 2. จัดทำคำชี้แจงจรรยาบรรณของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีสำหรับผูสอบบัญชี
และผูทำบัญชีฉบับสมบูรณ  
 3. จัดทำการแปล Handbook of the  
Code of Ethics for professional accounts of 
the International Federation of Accounts 
 4. ติดตามการปรับปรุงขอกำหนด
จรรยาบรรณของ IFAC เพื่อนำมาปรับปรุง
และประยุกตใชในประเทศไทย 
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แผนการดำเนินงาน 
 1. แปลขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
(ฉบ ับท ี ่ 19) เร ื ่อง จรรยาบรรณของ  
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 ฉบับ
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ 
 2. จัดทำคำชี้แจงจรรยาบรรณของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชีสำหรับผูสอบบัญชี
และผูทำบัญชีฉบับสมบูรณ ใหสอดคลอง
ก ับข อบ ังค ับสภาว ิชาช ีพบ ัญช ี เร ื ่อง  
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2553 ให แล วเสร ็จภายในเด ือน
เมษายน 2554 
 3. เสนอคำชี้แจงจรรยาบรรณของ  
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี สำหรับผูสอบบัญชี
และผูทำบัญชีฉบับสมบูรณตอคณะกรรม
การสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
 4. จัดอบรมสัมมนาเพื ่อเผยแพร
ความรู  ให ก ับผู ประกอบว ิชาช ีพบ ัญช ี   
ผู ประกอบการ และหนวยงานภาครัฐที ่
เกี่ยวของทั้งในและตางจังหวัด 
 5. ประสานงานกับหนวยงานตางๆ 
ที่เกี ่ยวของกับวิชาชีพบัญชี เชน สกอ. / 
สภาการศึกษา เปนตน ในการบรรจุเรื่อง  
ขอกำหนดจรรยาบรรณในหลักสูตรการ
ศึกษา 
 6. ติดตามการปรับปรุงขอกำหนด
จรรยาบรรณของ IFAC เพื่อนำมาปรับปรุง
และประยุกตใชในประเทศไทย 
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อนุกรรมการประกอบดวย ผูแทนและ
ผูทรงคุณวุฒิ จากหนวยงานตางๆ ดังน้ี 

 •  ผูแทนจากกรมสรรพากร 
 •  ผูแทนจากสำนักงานคณะกรรมการ  
  กำกับและสงเสริมการประกอบ 
  ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
 •  ผูแทนจากธนาคารแหงประเทศไทย 
 •  ผูแทนจากคณะกรรมการกำกับ 
  หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
  (ก.ล.ต.) 
 •  ผูแทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 •  ผูแทนจากกรมบัญชีกลาง 
 •  ผูแทนจากสำนักงานคณะ 
  กรรมการรฐัวิสาหกิจ 
 •  ผูแทนจากสำนักงานการตรวจเงิน 
  แผนดิน 
 •  ผูแทนจากสำนักงาน ปปช. 
 •  ผูแทนจาก บริษัท ดีลอยท ทูช  
  โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด 
 •  ผูแทนจาก บริษัท ไพรซวอเตอร  
  เฮาส คูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด 
 •  ผูแทนจากบริษัท สำนักงาน 
  เอินสท แอนด ยัง จำกัด 
 •  ผูแทนจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ  
  และ บริษัทสำนักงานตรวจสอบ 
  อ่ืนๆ 
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2547 

อำนาจหนาท่ี 

 1. ดำเนินการสอบสวนเรื ่องจรรยา
บรรณที่ไดรับมอบหมาย 
 2. เร ียกบ ุคคลที ่ เก ี ่ยวข องมาให 
ถอยคำหรือชี ้แจงขอเท็จจริงหรือทำคำ
ชี้แจงเปนหนังสือหรือสงบัญชี ทะเบียน 
เอกสารหรือหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบ
หรือประกอบการพิจารณา เพื่อประโยชน
แกการสอบสวน 
 3. เสนอผลการสอบสวน พรอมทั้ง
ความเห็นตอคณะกรรมการจรรยาบรรณ
เพื่อพิจารณา 
 4. ปฏิบัต ิหนาที ่ตามที ่กำหนดใน  
ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 12) 
เรื ่องการพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
พ.ศ. 2549 
 5. เปนเจ าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา ในการปฏิบัติหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 



¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¤³Ð·Ó§Ò¹ 
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อำนาจหนาท่ี 

 1. กลั่นกรองมาตรฐานการบัญชีที่
คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
กำหนดเพื่อพิจารณาปญหาในทางปฏิบัติ 
ซ ึ ่ งอาจก อให  เก ิดความเส ียหายต อ
เศรษฐกิจของประเทศหรือเปนอุปสรรคตอ
การประกอบกิจการ เพ่ือใหคณะกรรมการ
กำหนดมาตรฐานการบัญชีปรับปรุงแกไข 
กอนที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีจะ
นำเสนอเพ ื ่ อขอความเห ็นชอบจาก  
คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี 
 2. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพ 
บัญชี และคณะกรรมการกำกับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี 
 
แผนการดำเนินงาน 

 1. พิจารณากล่ันกรองรางมาตรฐาน 
การบัญช ี (ปรับปรุง 2552) และราง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 
2552) ฉบับท่ีคงเหลือ ตามท่ีคณะกรรมการ
กำหนดมาตรฐานการบัญชีนำเสนอ กอน
เสนอเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการ
ใหความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับ
ดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 
 2. พิจารณารางประกาศสภาวิชาชีพ
บัญชีท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานการบัญชีและ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่
คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
นำเสนอ กอนเสนอเปนขอมูลประกอบการ
พ ิจารณาการให ความเห ็นชอบของ  
คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบ
วิชาชีพบัญชี 

¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕ 

องคประกอบ 

1.  ศาสตราจารยเกียรติคุณ เกษรี ณรงคเดช  ที่ปรึกษา 
2.  ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี  ประธาน 
3.  นายกฤษฏา อุทยานิน  อนุกรรมการ 
4.  นางปราณี ภาษีผล  อนุกรรมการ 
5.  นายรุทร เชาวนะกวี  อนุกรรมการ 
6.  นายลักษณะนอย พึ่งรัศมี  อนุกรรมการ 
7.  นายวินิจ ศิลามงคล  อนุกรรมการ 
8.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร  อนุกรรมการ 
9.  ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย  
 (นายวิชิต กรวิทยาคุณ) อนุกรรมการ 
10.  ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 (นางเยาวภา ศรีวัฒนศักดิ์) อนุกรรมการ 
11.  ผูแทนสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
 (นางสาวระพีพร เครือมา) อนุกรรมการ 
12.  ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 (นายชาลี จันทนยิ่งยง) อนุกรรมการ 
13.  ผูแทนสมาคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 (นายวิศิษฐ ลิ้มลือชา ผูแทนหลัก) อนุกรรมการ 
 (นายศิวัฒม วิลาสศักดานนท ผูแทนสำรอง) อนุกรรมการ 
14.  ผูแทนสมาคมธนาคารไทย 
 (นายประเสริฐ หวังรัตนปรานี) อนุกรรมการ 
15.  ผูแทนสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 (ดร. วีรวัฒน กาญจนดุล) อนุกรรมการ 
16.  ผูแทนกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
 (นายธวีป ชินะประยูร) อนุกรรมการและเลขานุการ 
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 3. พิจารณาประเด็นดานมาตรฐาน 
การบัญชีอ ื ่นๆ ตามที ่คณะกรรมการ
กำหนดมาตรฐานการบัญชีเสนอ 
 

ผลการดำเนินงาน  
 1. พิจารณาและเห็นชอบในหลัก
การรางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 8 เรื่อง สวนงานดำเนินการ  
 2. พิจารณารางการตีความมาตรฐาน 
การบัญชีและรางการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่คณะกรรมการ
กำหนดมาตรฐานการบัญชีนำเสนอ รวม 
13 ฉบับ ซึ่งในจำนวนนี้ ไดใหความเห็น
ชอบในหลักการแลว 10 ฉบับ สวนอีก 3 
ฉบับ ได ขอใหคณะกรรมการกำหนด
มาตรฐานการบัญชีกลับไปทบทวนและ
หารือรวมกับกิจการที่เกี่ยวของเพื่อหาขอ
สรุปหรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
 3. พิจารณาและเห็นชอบ (ราง) 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ /2553 
เร่ือง การจัดเลขระบุฉบับท่ีและช่ือมาตรฐาน
การบัญชีของไทย 
 4. พิจารณาและเห็นชอบในหลัก
การในการนำรางมาตรฐานการบัญชีมา
ปฏิบัติใชก ับกิจการที ่ไมมีส วนไดเสีย
สาธารณะแทนการประกาศยกเวนมาตรฐาน 
การบัญชี 
 5. พิจารณาและเห็นชอบรางแนว
ปฏิบัติสำหรับการบันทึกบัญชีของสินทรัพย 
ประเภทอาคารชุด 
 6. พิจารณาและเห็นชอบรางประกาศ 
สภาวิชาชีพบัญช ี เรื่อง การปฏิบัติในชวง
เปล่ียนแปลงในชวงการเปล่ียนแปลงสำหรับ
ผลประโยชนระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 7. พิจารณาและเห็นชอบในหลัก
การรางรางแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการเปด
เผยขอมูลสำหรับกิจการที ่เกี ่ยวของกับ
รัฐบาล 
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อำนาจหนาท่ี  
 1. ศึกษาความแตกตางระหวาง
มาตรฐานการบัญชีการเงินและการบัญชี
ภาษีอากร 
 2. รายงานผลการดำเนินงานให
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีพิจารณา 
เพื ่อรายงานตอกระทรวงการคลัง และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 3. ติดตามผลการพิจารณาของ
กระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ใหสภาวิชาชีพบัญชีฯ ดำเนินการ 
 4. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติ
งานตามที่เห็นสมควรได 
 
ผลการดำเนินงาน 

 1. รายงานผลการดำเน ินงาน
ศึกษาความแตกตางระหวางมาตรฐาน
การบัญชีการเงินและการบัญชีภาษีอากร
ให คณะกรรมการสภาว ิชาช ีพบ ัญช ี
พิจารณา เพื่อรายงานตอกระทรวงการ
คลัง และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 2. ติดตามผลการพิจารณาของ
กระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ใหสภาวิชาชีพบัญชีฯ ดำเนินการ 
 
 
 

¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃà¾×èÍÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§ 
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องคประกอบ 

1.  ศาสตราจารยวิโรจน เลาหะพันธุ  ประธาน 
2.  นายสุพจน สิงหเสนห  อนุกรรมการ 
3.  นายสมชายศรีสันติสุข  อนุกรรมการ 
4.  นายประสัณห เชื้อพานิช  อนุกรรมการ 
5.  นางปราณี ภาษีผล  อนุกรรมการ 
6.  นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย  อนุกรรมการ 
7.  นายณรงค พันตาวงษ  อนุกรรมการ 
8.  นายอวยพร ตันละมัย  อนุกรรมการ 
9. ผศ. วิภาดาตันติประภา  อนุกรรมการ 
10. ดร. สาธิต ผองธัญญา  อนุกรรมการ 
11. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต  อนุกรรมการ 
12. นางปริศนา ประหารขาศึก  อนุกรรมการ 
13. นายอนุวัฒน จงยินดี  อนุกรรมการ 
14. นายปริญช ผลนิวาศ  อนุกรรมการ 
15. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต  อนุกรรมการ 
16. นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย  อนุกรรมการ 
17. นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป  อนุกรรมการ 
18. นายชูชาติ รอดทอง  อนุกรรมการ 
19. นายอรรถพล สังขทอง  อนุกรรมการ 
20. นางสาวรัญชนา แกวฤทธิเดช  อนุกรรมการ 
21. ผูแทนกรมสรรพากร  อนุกรรมการ 
22. ผูแทนกรมพัฒนาธุรกิจการคา  อนุกรรมการ 
23. ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  อนุกรรมการ 
24. ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย  อนุกรรมการ 
25. นางสุมนา สุทธิปญโญ  เลขานุการ 
26. นางภูษณา แจมแจง  ผูชวยเลขานุการ 
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อำนาจหนาท่ี  
 1. รวบรวมขอเท็จจริงและราย
ละเอียด เพื ่อพิจารณาและจัดทำราง
หนังส ือตอบขอหาร ือท ี ่ เก ี ่ยวข องก ับ
มาตรฐานการบัญชี เสนอตอนายกสภา
วิชาชีพบัญชีพิจารณาตอไป 
 2. ศึกษาในการนำปญหาในทาง
ปฏิบัติของมาตรฐานการบัญชีมาใช 
 3. จ ัดทำส ัมมนาพิจารณร าง
มาตรฐานการบัญชี 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. รวมประชุมพิจารณาและให
ความเห็นประเด็นดานเทคนิคมาตรฐาน
การบัญชีตางๆ กับคณะกรรมการกำหนด
มาตรฐานการบัญชีทุกครั้ง 
 2. จัดทำรางตอบขอหารือมาตรฐาน 
การบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญช ี
พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนนำเรียน 
นายกสภาวิชาชีพบัญชีลงนาม โดยในป 
2553 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดตอบขอหารือ
แลว 10 ฉบับ 
 3. รวมเปนคณะทำงานกลุมยอย
เพื่อพิจารณารางมาตรฐานการบัญชี (IAS) 
รางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(IFRS) รางการตีความมาตรฐานการบัญชี 
(SIC) และการต ีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (IFRIC)  

¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ Œ́Ò¹à·¤¹Ô¤ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕ 

องคประกอบ 

1. นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ  ประธาน 
2.  นายอนันต ฉัตรเงินงาม  อนุกรรมการ 
3.  นายสุพจน ชิตเกษรพงศ  อนุกรรมการ 
4. นายวิฑิต วิศาลพัฒนะศิลป  อนุกรรมการ 
5.  นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ  อนุกรรมการ  
6.  นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา อนุกรรมการ 
7.  นายศักดา  มาณวพัฒน อนุกรรมการ 
8.  ดร. ปญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ อนุกรรมการและเลขานุการ 

 4. ร วมเปนว ิทยากรในการจัด
สัมมนาพิจารณรางมาตรฐานการบัญชี 
(IAS) รางมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน (IFRS) รางการตีความมาตรฐานการ
บัญชี (SIC) และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (IFRIC) 
 5. เขารวมประชุม focus group 
กับคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการ
บัญชีเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา
และอุปสรรคดานมาตรฐานการบัญชี 
 
แผนการดำเนินงาน 

 1. จัดทำรางตอบขอหารือมาตรฐาน 
การบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีฯ   
 2. รวมประชุมพิจารณาและให
ความเห็นประเด็นตางๆ ดานมาตรฐานการ
บัญชีกับคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน
การบัญชีทุกคร้ัง 

 3. รวมเปนคณะทำงานกลุมยอย
เพื่อศึกษารางมาตรฐานการบัญชี (IAS) 
ร างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
(IFRS) รางการตีความมาตรฐานการบัญชี 
(SIC) และการต ีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (IFRIC) ฉบับใหม  
ที่แปลสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี
สากลป ค.ศ. 2009 
 4. ร วมเปนว ิทยากรในการจัด
สัมมนาพิจารณดานมาตรฐานการบัญชี  
 



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2553 - 2554 58

อำนาจหนาท่ี  
 1. จัดทำแนวปฏิบัติและจัดทำราง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ
ก ิจการท ี ่ ไม ม ีส วนได  เส ียสาธารณะ 
(NPAEs) 
 2. จ ัดทำส ัมมนาพ ิจารณ แนว
ปฏิบัต ิและรางมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสำหรับกิจการที่ไมมีสวนได
เสียสาธารณะ (NPAEs) เพื ่อรวบรวม
ขอคิดเห็นและประเด็นอุปสรรคปญหาใน
ทางปฏิบัติ 
 3. ดำเนินการเร่ืองตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
กับรางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 
(NPAEs) ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. จัดการประชุมเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรางมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสำหรับกิจการที่ไมมีสวนได
เส ียสาธารณะ (NPAEs) หรือเร ียกวา 
TFRSs for NPAE  
 2. ยกรางมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสำหรับกิจการที่ไมมีสวนได
เสียสาธารณะ (NPAEs) 
 

¤³Ð·Ó§Ò¹ Ñ̈´·ÓÃ‹Ò§ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ 

ÊÓËÃÑº¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèäÁ‹ÁÕÊ‹Ç¹ä Œ́àÊÕÂÊÒ¸ÒÃ³Ð (NPAEs) 

แผนการดำเนินงาน 
 1. ศึกษาและติดตามความคืบหนา
และความเห็นของสมาชิกอาเซียนที่มีตอ
รางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 
(NPAEs)  
 2. จัดอบรมใหความรูและความ
เขาใจรางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 
(NPAEs) กับผูประกอบการวิชาชีพบัญชี
สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอม
ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดอยางท่ัวถึง 
 

องคประกอบ 

1. ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี ณรงคเดช  ที่ปรึกษา 
2. นางปราณี ภาษีผล  ที่ปรึกษา 
3. รองศาสตราจารย ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท ที่ปรึกษา 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. กนกพร นาคทับที  ประธาน 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิศรุต ศรีบุญนาค  คณะทำงาน 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร  คณะทำงาน 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมชาย สุภัทรกุล  คณะทำงาน 
8. ดร. สันสกฤต วิจิตรเลขการ  คณะทำงาน 
9. นายพจน วีรศุทธากร คณะทำงานและเลขานุการ 
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อำนาจหนาท่ี 

 1. ศึกษา วิเคราะห และติดตาม
ความเคลื ่อนไหวของมาตรฐานการบัญชี
ระหวางประเทศเพื่อเสนอแนะ และแสดง
ความคิดเห็นตอที่ประชุม AOSSG 
 2. นำเสนอรายงานผลการดำเนิน
งานตอคณะอนุกรรมการเพื ่อศึกษาและ
ติดตาม ความกาวหนาของมาตรฐานการ
บัญชีระหวางประเทศ และตอสภาวิชาชีพ
บัญชี 
 3. ดำเนินการอื ่นๆ เพื ่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของคณะทำงาน AOSSG 
หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย
จากสภาวิชาชีพบัญชี 
ผลการดำเนินงาน 

 1. เขารวมประชุมเพื่อหารือประเด็น
ศึกษา และติดตามความเคลื ่อนไหวของ
มาตรฐานการบัญชีสากล 
 2. รายงานผลการดำเนินงานใหนา
ยกสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อพิจารณาดำเนิน
งานในสวนที่เกี่ยวของ 
 3. ใหการสนับสนุน ใหขอมูล ขอ
เสนอแนะ และความคิดเห ็น เก ี ่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชีสากลแกประเทศหัวหนา
คณะทำงานของการประชุม AOSSG และ
แกที่ประชุม AOSSG 
 4. ดำเนินการอื่นเพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของคณะทำงาน AOSSG หรือ
ดำเนินการอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจาก  
นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
  

¤³Ð·Ó§Ò¹ Thailand for Asian-Oceania Standard 

Setters Group (TAOSSG) 

องคประกอบ 

คณะทำงานเร่ือง Leases และ ED-Amotised cost  
 1. นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ ที่ปรึกษา 
 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย สุภัทรกุล ประธาน 

 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิศรุต ศรีบุญนาค คณะทำงาน 
 4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพร นาคทับที คณะทำงาน 
 5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ คณะทำงาน 
 6.  นางอุณากร พฤฒิธาดา ผูประสานงาน 
คณะทำงานเร่ือง Insurance Contracts 
 1. นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ ที่ปรึกษา 
 2. นายอิฏฐ อภิรักษติวงศ ประธาน 

 3. นางสาวจอมขวัญ จันทรผา คณะทำงาน 
 4. นางสาวปยะมาศ ไพทักศรี คณะทำงาน 
 5. นางสาวฟา มหะนาวานนท คณะทำงาน 
 6. นางภคินีนาถ ติยะชาติ คณะทำงาน 
 7. นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ คณะทำงาน 
 8. นางสาวสมนึก วิวัฒนะ  คณะทำงาน 
 9. นางอุณากร พฤฒิธาดา ผูประสานงาน 
คณะทำงานเร่ือง Consolidation 
 1. นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ  ที่ปรึกษา 
 2. ดร.ดิชพงศ พงศภัทรชัย   ประธาน 

 3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร  คณะทำงาน 
 4.  รองศาสตราจารย ดร.พิมพพนา ปตธวัชชัย คณะทำงาน 
 5.  ผูชวยศาสตราจารย สมชาย ศุภธาดา คณะทำงาน 
 6.  นางอุณากร พฤฒิธาดา  ผูประสานงาน 
คณะทำงานเร่ือง Financial  
 1. นายอายุสม กฤษณามระ ประธาน 

 2. นางสาวณัชชารี นันทิวัชรินทร คณะทำงาน 
 3.  นางวิเรขา สันตะพันธุ คณะทำงาน 
 4.  นางชุลีกร ตัณติวณิชชานนท คณะทำงาน 
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อำนาจหนาท่ี  
 1. ประมวลขอแตกตางระหวาง
มาตรฐานการบัญชีการเงินและการบัญชี
ภาษีอากรทุกกรณี 
 2. ใหรายงานและเสนอผลการ
ดำเน ินงานให คณะอนุกรรมการเพ ื ่อ
ศ ึกษาฯ ภายในเด ือนก ุมภาพ ันธ  
พ.ศ.2553 
 
ผลการดำเนินงาน 

 1. จัดทำขอแตกตางของมาตรฐาน
การบัญช ี และภาษีอากร โดยแบงศึกษา
ออกเปน 3 หมวด คือ หมวดรายได 

¤³Ð·Ó§Ò¹à¾×èÍÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§ 

ÃÐËÇ‹Ò§ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕ¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¡ÒÃºÑÞªÕÀÒÉÕÍÒ¡Ã 

องคประกอบ 

1. นายประสัณห เช้ือพานิช ประธาน 

2. นางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย  คณะทำงาน 
3. นายณรงค พันตาวงษ คณะทำงาน 
4. นายอวยพร ตันละมัย  คณะทำงาน 
5. ผศ. วิภาดา ตันติประภา  คณะทำงาน 
6. ดร. สาธิต ผองธัญญา  คณะทำงาน 
7. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต  คณะทำงาน 
8. นางปริศนา ประหารขาศึก  คณะทำงาน 
9. นายอนุวัฒน จงยินดี  คณะทำงาน 
10. นางสาวภมรวรรณ เสียงสุวรรณ  คณะทำงาน 
11. นายปริญช ผลนิวาศ  คณะทำงาน 
12. นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต  คณะทำงาน 
13. นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย  คณะทำงาน 
14. นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ  คณะทำงาน 
15. นางชลลดา ฟูวัฒนศิลป  คณะทำงาน 
16. นายชูชาติ รอดทอง  คณะทำงาน 
17. นายอรรถพล สังขทอง  คณะทำงาน 
18. นางสาวรัญชนา แกวฤทธิเดช  คณะทำงาน 
19. นางสุมนา สุทธิปญโญ เลขานุการ 

หมวดคาใชจาย และหมวดอื่นๆ เพื่อนำ
เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาความ
แตกตางระหวางมาตรฐานการบัญชีการ
เงินและการบัญชีภาษีอากร แลวเสร็จ 
 2. ศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐาน
การบัญชี และภาษีอากรในกลุมอาเซียน 
เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษา
ความแตกตางระหวางมาตรฐานการบัญชี
การเงินและการบัญชีภาษีอากร แลวเสร็จ 
 
 
 
 



¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¤³Ð·Ó§Ò¹ 
·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ·ÓºÑÞªÕ 
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 1. จัดหาหลักสูตรการฝกอบรม
และการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูทำ
บัญชีปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การบัญชี 2543 
 2. เผยแพรขาวสารและความคืบ
หนาดานการทำบัญชีเพื่อใหสมาชิกและ  
ผูทำบัญชีทั่วไปรับทราบ 
 3. จัดหา Software ในการบันทึก
บัญชีที่ใชงานงายและตนทุนต่ำ สำหรับ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อให 
การจัดทำบัญชีมีคุณภาพที่ถูกตองตาม
มาตรฐาน จริยธรรมและกฎเกณฑตางๆ 
 4. ดำเนินการในเรื่องตางๆ ตามที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีดานการ
ทำบัญชีมอบหมาย 
 
ผลการดำเนินงาน 

 1. เผยแพรขาวสารเรงดวนถึงผูทำ
บัญชีทั ่วประเทศ ทุก 2 สัปดาห ผาน
เว็บไซตของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งออก
เผยแพรไปแลวทั้งสิ้น จำนวน 19 ฉบับ 
(ตั้งแตมีนาคม 2553 ถึงมีนาคม 2554) 
 2. จัดทำขาวสารดานการทำบัญชี
ใน FAP News ฉบับที่ 4 ป 2553 ในเรื่อง
ความคืบหนาการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
ดานการทำบัญชี 
 3. จ ัดอบรม/ส ัมมนาหลักสูตร 
Cost Accounting ซึ ่งจัดอบรมไปแลว  
ทั้งสิ้น 3 รุน 
 -  รุนท่ี 1 วันเสารท่ี 29 พฤศจิกายน 
2551 ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ 
 - รุนที่ 2 วันเสารที่ 24 และวัน
อาทิตยที่ 25 กรกฎาคม 2553 ณ สภา
วิชาชีพบัญชี ถนนอโศกมนตรี   
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องประกอบ 

1. รองศาสตราจารย ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ  ที่ปรึกษา 
2. นางสาวจิรทรัพย ปลอดกระโทก  ที่ปรึกษา 
3. นายอนุวัฒน จงยินดี  ประธาน  
4. นายเฉลิมพล กำเนิดศิริกุล  อนุกรรมการ  
5. นายณัฐพัฒน เพ็ชรรัตนาภรณ  อนุกรรมการ  
6. นางนิสา จินดาสมบัติเจริญ  อนุกรรมการ  
7. นางนัคมน พุทธิธนาพล  อนุกรรมการ  
8. นางสาวมัทณา หงสนันทน  อนุกรรมการ  
9. นางสาววัชรา หวังสัจจะโชค  อนุกรรมการ 
10. นางสาววิไลลักษณ กรศิริวิไล  อนุกรรมการ  
11. นางสาวศันสนีย กัมพลานุวัตร  อนุกรรมการ  
12. นางสุกัญญา กีรติประเสริฐ  อนุกรรมการ  
13. นางสาวสุทธินี ปญญาทวีกิจไพศาล  อนุกรรมการ  
14. นางสุนันท นิยมในธรรม  อนุกรรมการ  
15. นายสุวัฒน ปริญญาปริวัฒน  อนุกรรมการ 
16. นางสาวเกษรา สั่มกาญจนรักษ  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 - รุนที่ 3 วันศุกรที่ 17 และวัน
เสารที่ 18 ธันวาคม 2553 ณ สภาวิชาชีพ
บัญชี ถนนอโศกมนตรี   
 โดยทั้ง 3 รุนที่จัดอบรมนั้น ไดรับ
การตอบร ับจากผู  เข  าร ับการอบรม/
สัมมนาเปนอยางดี 
 4. จัดอบรม/สัมมนาหลักสูตรการ
จัดทำบัญชีทั่วไปโดยใชโปรแกรม MyGL 
สำหรับธุรกิจขนาดยอมสำหรับสมาชิก
สภาวิชาชีพฯ และผูสนใจโดยทั่วไป 
 - รุนท่ี 1 วันพฤหัสบดีท่ี 21 พฤษภาคม 
2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  
 - รุนท่ี 2 วันพฤหัสบดีท่ี 17 ธันวาคม 
2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

 - รุนที่ 3 วันเสารที่ 12 มิถุนายน 
2553 ณ มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 - รุนท่ี 4 วันเสารท่ี 27 พฤศจิกายน 
2553 ณ มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ  
 โดยทั้ง 4 รุนที่จัดอบรมนั้น ไดรับ
การตอบรับจากผูเขารับการอบรม/สัมมนา 
เปนอยางดี 
 5. ใหคำปรึกษาแนะนำในการ
ตอบปญหาการใชงานโปรแกรม MyGL 
ซึ่งมีผูสอบถามมาทางโทรศัพท และทาง 
E-mail โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดรวบรวม
ปญหาตางๆ จัดทำเปน FAQ ขึ้นเว็บไซต
ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
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 6. พัฒนาโปรแกรมระบบควบคุม
สินคาคงคลัง MyIC (Inventory Control) 
โดยไดรับความรวมมือจากสมาคมอุตสาห
กรรมซอฟแวรไทย เพื่อชวยผูประกอบการ
สามารถควบคุม สินคาคงเหลือไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และตอยอดขยายผลจาก
โปรแกรม MyGL ท่ีสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได
ใหบริการดาวนโหลดฟรีทางเว็บไซต คาด
วาจะแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 
2554 
 7. รวมมือกับองคกรช้ันนำระหวาง 
ประเทศ ACCA เพื่อพัฒนาความรูใหแกผู
ทำบัญชีของไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู
ทำบัญชีใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
 

แผนการดำเนินงาน 

 1. สงเสริมและเผยแพรโปรแกรม
สำเร็จรูป MyGL และโปรแกรมสำเร็จรูป 
MyIC ใหกับธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ทั ้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
พรอมทั้งตอบปญหาการใชงานจริง 
 2. เผยแพรข อมูลขาวสารและ
ความคืบหนาดานการทำบัญชีเพื ่อให
สมาชิกรับทราบขอมูลความเคลื่อนไหว 
ดานการทำบัญชีอยางใกลชิด เพื ่อนำ
เสนอคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการ
ทำบัญชีพิจารณา 
 3. จัดเตรียมและสรางระบบการ
ติดตอสื่อสารระหวางสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กับสมาชิกผูทำบัญชีและผูสนใจการทำ
บัญชีผาน Website Portal ของสภาวิชา
ชีพบัญชีฯ เพื่อเปนจุดศูนยรวมองคความ
รูและการใหคำปรึกษาแนะนำดานการทำ
บัญชี  

 4. ใหคำปรึกษากับกลุมผูจัดทำ
บัญชี โดยเนนกลุมเปาหมาย คือ ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในตางจังหวัด 
ในรูปแบบ “Accounting Clinic-Mobile” 
โดยทีมผูเชี ่ยวชาญสัญจร และรูปแบบ
อื่นๆ  
 5. พัฒนาหลักสูตรอบรม/สัมมนา
เกี่ยวกับการบัญชีตนทุน Cost Accounting 
โดยใชโปรแกรม MyGL และโปรแกรม 
MyIC มาใชรวมกับหลักสูตรตนทุน 
 6. พัฒนาโปรแกรม MyGL เวอรช่ัน 2 
ซึ ่งสามารถใชกับ Windows XP และ
สามารถทำงานรวมกับโปรแกรม MyIC ได 
 7. จ ัดอบรม/ส ัมมนาหลักสูตร 
MyGL รวมกับ MyIC ในเดือนมิถุนายน 
2554 
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อำนาจหนาท่ี  
 1. ติดตามและศึกษามาตรฐาน
การสอบบัญชี รวมทั้งตีความมาตรฐาน
การสอบบัญชีและแนวทางปฏิบัติดาน
การสอบบัญชีของมาตรฐานการสอบ
บัญชีระหวางประเทศ เพื ่อชวยในดาน
เทคนิควิชาการ แกคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีดานการสอบบัญชี 
 2. ศึกษาและวิเคราะหความพรอม
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน จากการนำราง
มาตรฐานการสอบบัญช ี การตีความ
มาตรฐานการสอบบัญช ี และแนวปฏิบัติ
ทางการสอบบัญชีที่กำหนด หรือปรับปรุง
ใหมไปใชเพ่ือนำเสนอคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีดานการสอบบัญชีตอไป 
 3. ดำเนินการในเร่ืองตาง  ๆตามท่ีคณะ
กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีดานการสอบบัญชี มอบหมาย 
 

¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ Œ́Ò¹à·¤¹Ô¤¡ÒÃÊÍººÑÞªÕ 

องคประกอบ 

1. นางสาวจิราวรรณ ประภาสะโนบล  ประธาน 
2. นางเขมสุดา เริงวรรณ  อนุกรรมการ 
3. นายณรงค เลาหพิสิฐพาณิชย  อนุกรรมการ 
4. นางสาวธนวรรณ ธรรมนูญรักษ  อนุกรรมการ 
5. นางธันยธรณ กาญจนประพิณ  อนุกรรมการ 
6. นางสาวนฤมล อุนแกว  อนุกรรมการ 
7. นายบัณฑิต ต้ังภากรณ  อนุกรรมการ 
8. นางสาวบุษกร เจนวิชชุวง  อนุกรรมการ 
9. นางสาวเบญจพร เลิศปกรณกิจ  อนุกรรมการ 
10. นางสาวรวิภา เกริกไกวัลย  อนุกรรมการ 
11. นายสมโภช ปญจวัฒนกุล  อนุกรรมการ 
12. นางสาววิรินทิพย ศิริรัตนอนันต  ผูชวยอนุกรรมการ 

ผลการดำเนินงาน 
 1. แปลมาตรฐานการสอบบัญชี 
ใหสอดคลองและตรงตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีระหวางประเทศ ภายใต IAASB 
Clarity Project ของ IFAC ตามที่คณะ
กรรมการวิชาชีพบัญชีดานการสอบบัญชี
มอบหมายใหแลวเสร็จทุกฉบับภายในป 
พ.ศ. 2553 
 2. ติดตามและศึกษามาตรฐาน
การสอบบัญชี รวมท้ังการตีความมาตรฐาน 
การสอบบัญชีและแนวทางปฏิบัติดาน
การสอบบัญชีของมาตรฐานการสอบ
บัญชีระหวางประเทศ เพื ่อชวยในดาน
เทคนิควิชาการ แกคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีดานการสอบบัญชี 
 3. รวมเตรียมการจัดสัมมนาพิจารณ 
รางมาตรฐานการสอบบัญชี 
 

แผนการดำเนินงาน 

 1. ศึกษาและวิเคราะหความพรอม
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการนำ
รางมาตรฐานการสอบบัญช ี การตีความ
มาตรฐาน การสอบบัญชี และแนวปฏิบัติ
ทางการสอบบัญชีที่กำหนด หรือปรับปรุง
ใหมไปใชเพ ื ่อนำเสนอคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีดานการสอบบัญชีตอไป 
 2. ร วมจัดสัมมนาพิจารณร าง
มาตรฐานการสอบบัญชี พรอมกับจัดทำ
สรุปความเห็นและขอเสนอแนะตอราง
มาตรฐานการสอบบ ัญช ี เสนอคณะ
กรรมการ วิชาชีพบัญชีดานการสอบบัญชี 
 3. รวบรวมคำศัพทดานการสอบ
บัญชีเพื่อจัดทำรูปเลม 
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อำนาจหนาท่ี  
 1. แปลมาตรฐานการสอบบัญช ี
ใหสอดคลองและตรงตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีระหวางประเทศ ภายใต IAASB 
Clarity Project ของ IFAC 
 2. ดำเนินการในเร่ืองตางๆ ตามท่ี
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และคณะ
กรรมการวิชาชีพบัญชีดานการสอบบัญชี
มอบหมาย 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. แปลมาตรฐานการสอบบัญช ี
ใหสอดคลองและตรงตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีระหวางประเทศ ภายใต IAASB 
Clarity Project ของ IFAC ตามที่คณะ
กรรมการวิชาชีพบัญชีดานการสอบบัญชี
มอบหมาย 
 2. ศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลง 
มาตรฐานการสอบบัญชีระหวางประเทศ 
 
แผนการดำเนินงาน 
 1. แปลมาตรฐานการสอบบัญช ี
ใหสอดคลองและตรงตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีระหวางประเทศ ภายใต IAASB 
Clarity Project ของ IFAC ตามที่คณะ
กรรมการวิชาชีพบัญชีดานการสอบบัญชี
มอบหมายใหแลวเสร็จทุกฉบับภายในป 
พ.ศ. 2553 
 2. ศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลง 
มาตรฐานการสอบบัญชีระหวางประเทศ
เพื่อนำมาปรับปรุงรางมาตรฐานการสอบ
บัญชีฉบับท่ีไดรับมอบหมาย 
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องคประกอบ 

1. นางสาวสุรียรัตน ทองอรุณแสง  ประธาน 
2. นางสาวจริยา ฤกษเลื่อนฤทธิ์  อนุกรรมการ 
3. นางสาวธีรประภา มั่งคั่ง  อนุกรรมการ 
4. นายปญญาพร ไวทยางกูร  อนุกรรมการ 
5. นายปยะพงศ แสงภัทราชัย  อนุกรรมการ 
6. นางสาวผุสดี เจริญไวยเจตน  อนุกรรมการ 
7. นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก  อนุกรรมการ 
8. นางสาวสุภาภรณ กิตติธนนทชัย  อนุกรรมการ 
9. นางสาวศศิธร นพอาภรณ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
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อำนาจหนาท่ี 

 1. จ ัดทำหล ักเกณฑและแนว
ปฏิบัติสำหรับสำนักงานสอบบัญชีในการ
จัดทำระบบการควบคุมคุณภาพสำนักงาน 
สอบบัญชี 
 2. จ ัดทำหล ักเกณฑและแนว
ปฏิบัติสำหรับผูตรวจสอบสำนักงานสอบ
บัญชีใหเปนไปตามหลักสากล 
 3. เผยแพรความรูเกี ่ยวกับการ
รับรองคุณภาพสำนักงานสอบบัญชีใหกับ
สาธารณชนไดทราบโดยทั่วกัน 
 4. ตรวจสอบสำนักงานสอบบัญชี 
และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะ
กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อรายงานตอ
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนิน
การเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพงานสอบ
บัญชีของคณะกรรมการกำกับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพบัญชีตอไป 
 5. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนิน
การตรวจสอบแทนไดหรือปฏิบัติงานอื่น
ตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย 
 
ผลการดำเนินงาน  
 1. ศึกษา วางแผนและกำหนด
หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี
ที ่ใหบริการดานการตรวจสอบและการ
สอบทานงบการเงิน และงานใหความเชื่อ
มั ่นอื ่น ตลอดจนบริการเกี ่ยวเนื ่องของ
สภาวิชาชีพบัญชี 
 2. เสนอใหมีเครื ่องหมายรับรอง
คุณภาพสำนักงานสอบบัญชี 
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 3. พิจารณารายงานการตรวจสอบ
คุณภาพสำนักงานสอบบัญชีของทีม
เตรียมเยี่ยมสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อนำ
เสนอตามขั ้นตอนการดำเนินงานของ  
คณะอนุกรรมการฯ ซ่ึงไดผานความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแลว 
 4. รวมกับคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีดานการสอบบัญชี เพื่อจัดอบรม/
สัมมนาเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การควบคุมคุณภาพสำหรับกิจการขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก (SME) 

องคประกอบ 

1.  นายสุพจน สิงหเสนห ที่ปรึกษา 
2.  นางสาวจงจิตต หลีกภัย ประธาน 

3.  ศาสตราจารยสมฤกษ กฤษณามระ รองประธาน 
4.  นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ อนุกรรมการ 
5.  นายเทอดทอง เทพมังกร  อนุกรรมการ 
6.  นางวิไล บูรณกิตติโสภณ อนุกรรมการ 
7.  ผูแทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา อนุกรรมการ 
 (นางสาวจุฑามณี ยอดแสง ผูแทนหลัก) 
 (นางสาวธัญพร อธิกุลวริน ผูแทนสำรอง) 
8.  ผูแทนจากธนาคารแหงประเทศไทย อนุกรรมการ 
 (นายวิชิต กรวิทยาคุณ) 
9.  ผูแทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน อนุกรรมการ 
 (นางสาวพุทธชาด ตันหยง) 
10.  ผูแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย อนุกรรมการ 
 และตลาดหลักทรัพย  
 (นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผูแทนหลัก) 
 (นางอภิชยา ฟอลเล็ต ผูแทนสำรอง) 
11.  นางภูษณา แจมแจง เลขานุการ 
12.  นางสาวสิริกุล วรกุล ผูชวยเลขานุการ 
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อำนาจหนาท่ี 

 1. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ประสงคจะ
เปนผูสอบบัญชีเพื่อขอความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และที่ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบงบการเงินของกิจการที ่มีผล
กระทบตอสาธารณชน (Public interest 
entities) 
 2. รายงานผลการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือรายงาน 
ตอคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนิน
การเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพงานสอบ
บัญชีของคณะกรรมการกำกับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพบัญชีตอไป 
 3. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา
รวบรวมขอเท็จจริง และรายละเอียดตอ
คณะอนุกรรมการฯ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตาม
ท่ีคณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย  
 

ผลการดำเนินงาน 

 คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ
งานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ไดดำเนิน
งานตามขอบเขตหนาท่ีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
ไดมอบหมายระหวางวันที ่ 1 เมษายน 
2553 ถึงวันท่ี 1 เมษายน 2554 ดังน้ี 
  1. ไดจัดใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการ 
ควบคุมคุณภาพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
รวม 3 คร้ัง 
 2. พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาตรวม 9 ราย 
แบงเปนรายตออายุ 2 ราย และรายสมัคร
ใหม 7 ราย  
 3. สรุปผลการพิจารณากลั่นกรอง
คุณสมบัติผูสอบบัญชีรับอนุญาต ดังน้ี 
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องคประกอบ 

1.  นายสุพจน สิงหเสนห  ที่ปรึกษา 
2.  นายปกรณ เพ็ญภาคกุล  ประธาน 

3.  นางจิรภา อิสโรภาส  อนุกรรมการ 
4.  นายอนุพงษ เตชะอำนวยพร  อนุกรรมการ 
5.  นางพิมพใจ วีรศุทธากร  อนุกรรมการ 
6.  ผูแทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน อนุกรรมการ 
 (นางสาวจิราภรณ พิริยะกิจไพบูลย)  
7.  ผูแทนจากกระทรวงพาณิชย อนุกรรมการ 
 (นางสุภาพร บุญแทน)   
8.  ผูแทนจากธนาคารแหงประเทศไทย 
 (วาที่ ร.ต.กำธร ประเสริฐสม) อนุกรรมการ  
9.  ผูแทนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อนุกรรมการ 
 (นายอำนวย จิรมหาโภคา ผูแทนหลัก)      
 (นางสาวอุษณีย สมศิริ ผูแทนสำรอง) 
10.-11. ผูแทนผูปฏิบัติงานสอบบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ มอบหมายรวมสองทาน 
12.  นายชนินทร วีรารักษจิต  เลขานุการ 
13.  นางสาวนิตยา ภูมิชัยวิจิตร  ผูชวยเลขานุการ 
 

 ลำดับท่ี 10 – 11 ผูแทนผูปฏิบัติงานสอบบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีมอบ
หมายใหรวมประชุมคร้ังละสองทาน ดังรายนามตอไปน้ี 

1.  ศาสตราจารยธวัช ภูษิตโภยไคย 
2.  รองศาสตราจารยจันทนา สาขากร 
3.  รองศาสตราจารย ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง 
4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล 
5.  นางสาวจงจิตต หลีกภัย 
6.  นายรุทร เชาวนะกวี 
7.  นางอุณากร พฤฒิธาดา 
8.  นายเทอดทอง เทพมังกร 

 - ผานการกล่ันกรองคุณสมบัติของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตและไดรับความเห็น
ชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเรียบรอย

แลว จำนวน 7 ราย (รายตออายุ 2 ราย 
รายสมัครใหม 7 ราย) 
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อำนาจหนาท่ี  
 1. จ ัดทำคู ม ือสำหรับการตรวจ
สอบบริษัทที่มิใชบริษัทสาธารณชน (Non 
Public Enterprise : NPE) ใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 2553 
 2. จัดทำคูมือตัวอยางกระดาษ
ทำการ (Standard documentation) สำหรับ
การตรวจสอบ NPE ซึ ่งจะมีคำอภิธาน
ศัพทมาตรฐานการสอบบัญชีประกอบ
แนบทายคู ม ือ เพื ่อใหผู สอบบัญชีร ับ
อนุญาตไดปฏิบัติงานอยางถูกตองและ
เปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับ
ใหมที ่กำหนดจะบังคับใชพรอมกันทุก
ฉบับในป 2554 
 3. ใหรายงานความคืบหนาการ
ดำเนินงานตอที ่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีดานการสอบบัญชีทุกเดือน 
 4. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการ 
สภาว ิชาช ีพบัญชีและคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีดานการสอบบัญชีมอบหมาย 
 
ผลการดำเนินงาน 

 1. จัดทำคูมือดานการสอบบัญชีเพ่ือ
ดำเนินการเก่ียวกับการจัดทำคูมือการปฏิบัติ
งานตามมาตรฐานการสอบบัญชีสำหรับ 
SMP ใหเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ฉบับใหมและเพ่ือใหผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ไดปฏิบัติงานอยางถูกตอง 
 2. จัดทำคูมือตัวอยางเอกสาร
หลักฐานของงานตรวจสอบ เพื่อใหผูสอบ
บัญชีใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ดานการสอบบัญชี ซึ่งสามารถนำไปใช
ปฏิบัติและปรับปรุงใหเหมาะสมกับการ
ตรวจสอบบัญชีในสถานการณปจจุบัน 
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องคประกอบ 

1. นายสุพจน สิงหเสนห  ที่ปรึกษา 
2. นายเจริญ ผูสัมฤทธ์ิเลิศ  ประธาน 
3. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ  คณะทำงาน 
4. นางสาวจินตนา อินทรีย  คณะทำงาน 
5. นางสาวรังสิมา แยมบู  คณะทำงาน 
6. นายณรงค พงษไพเชฐ  คณะทำงาน 
7. นางสาวอรอนงค แซตั้ง  คณะทำงาน 
8. นางธนวรรณ ธรรมนูญรักษ  คณะทำงาน 
9. นางรวิภา เกริกไกวัลธ  คณะทำงาน 
10. นางสาวสุภาภรณ กิตติทนนทชัย  คณะทำงาน 
11. นายจิรณัฐ กูลมงคลรัตน  คณะทำงาน 
12. นายเกียรตินิยม คุณติสุข  คณะทำงาน 
13. นายสัจจะ จึงนิจนิรันดร  คณะทำงาน 
14. นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร  คณะทำงาน 
15. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร  คณะทำงาน 
16. นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ  คณะทำงาน 
17. นางมัญชุภา สิงหสุขสวัสดิ์  เลขานุการคณะทำงาน 

 3. ใหการสนับสนุน และความ
รวมมือการจัดทำรางมาตรฐานการสอบ
บัญชีใหตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ภายใต IAASB Clarity Project ของ IFAC  
 4. ศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลง 
มาตรฐานการสอบบัญชีระหวางประเทศ 
 
แผนการดำเนินงาน 

 1. ดำเนินการจัดทำคูมือการปฏิบัติ
งานตามมาตรฐานการสอบบัญช ี เพื่อมุง
เนนและเสริมสรางความเขาใจในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีให
เปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ
เพื่อใชเปนแนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน
ดานการสอบบัญชี รวมถึงเปนการยกระดับ

การปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีใหมีความ
ใกลเคียงกัน ไดอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. ศึกษาและติดตามการเปล่ียนแปลง 
มาตรฐานการสอบบัญชีระหวางประเทศเพ่ือ
นำมาปรับปรุงมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับ
ท่ีไดรับมอบหมาย 
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อำนาจหนาท่ี 

 1. ใหความรูและความเขาใจเกี่ยว
กับระบบบัญชีและการควบคุมภายในที่ดี
แกนักบัญชี ผูสอบบัญชีและผูบริหารทุก
ระดับในทุกอุตสาหกรรม 
 2. สงเสริมใหผู ปฏิบัติงานที ่ม ี
ค ุณภาพในดานวิชาชีพการวางระบบ
บัญชี 
 3. ใหความรูแกผูบริหาร นักบัญชี
และผูสนใจในการนำเทคโนโลยีมาใชใน
การปฏิบัติในธุรกิจ 
 4. เปนแหลงขอมูลเร ื ่องระบบ
บัญชีและการควบคุมภายในดานระบบ
บัญชีผูใหผูเกี่ยวของ ไดใชศึกษา อางอิง 
และนำไปปฏิบัติ 
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 
แผนการดำเนินงาน  
 1. จัดสัมมนาการเลือกใชระบบ
โปรแกรมสำเร็จรูป และประสบการณใน
การนำระบบโปรแกรมสำเร็จรูปออกใช
ปฏิบัติ ซึ่งเปนการจัดอยางตอเนื่องจาก
การดำเนินงานป 2548 – 2551 
 2. พัฒนาเนื้อหาและแนวปฏิบัติ
ในการทดสอบระบบโปรแกรมสำเร็จรูป
กอนการนำออกใชปฏิบัติ (Software Package 
Implementation Testing Framework) 
 3. พัฒนาเนื ้อหาและแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดทำกลยุทธและแผนการ
เปลี่ยนถายระบบ (Cutover Plan) 
 4. จัดอบรมการวางระบบบัญชี
สำหรับแตละกระบวนการหลักของธุรกิจ 
เชน กระบวนการขาย กระบวนการจัดซื้อ 

¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ Œ́Ò¹¡ÒÃÇÒ§ÃÐºººÑÞªÕ 
( Œ́Ò¹à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È) 

องคประกอบ 

1. ดร. วีระ วีระกุล ประธาน 

2. นางสาวทิวาลักษณ เฉลิมวัชระพล อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ อนุกรรมการ 
4. นางสาวเพ็ชรริน เลิศวงศเสถียร อนุกรรมการ 
5. นางรจนา อุษยาพร อนุกรรมการ 
6. ดร.วชิรา เตระยานนท อนุกรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรรณี เตโชโยธิน อนุกรรมการ 
8. นางสาวศิราภรณ จูฬเศรษฐภักดี อนุกรรมการ 
9. นางสมพร วงศใหญ อนุกรรมการ 
10. นางสุทธารักษ ปญญา อนุกรรมการ 
11. นายอาทรเวช กันตะสุข อนุกรรมการ 
12. นายสมศักดิ์ พงศสุวภาพ อนุกรรมการและเลขานุการ 

กระบวนการรายได กระบวนการคาใชจาย 
โดยธุรกิจท่ีครอบคลุมประกอบดวยธุรกิจผลิต 
ธุรกิจบริการ ธุรกิจซ้ือมาขายไป ธุรกิจนำเขา 
สงออก  
 5. จัดสัมมนา “การดำเนินธุรกิจ
ภายใต สถานการณว ิกฤต: BCM in 
Crisis” เพ่ือใหผูบริหารเตรียมรับมือสภาวะ 
วิกฤติตางๆ เพื่อใหธุรกิจดำเนินกิจการได 
โดยใหมีผลเสียหายนอยที่สุด  
 6. พัฒนาหลักสูตรการอบรมวิชา 
ชีพดานการวางระบบรวมกับมหาวิทยาลัย 
ชั้นนำ 
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อำนาจหนาท่ี 

 1. ใหความรูและความเขาใจเกี่ยว
กับระบบบัญชีและการควบคุมภายในที่ดี
แกนักบัญชี ผูสอบบัญชีและผูบริหารทุก
ระดับในทุกอุตสาหกรรม 
 2. ส งเสร ิมใหผู ปฏิบ ัต ิงานที ่ม ี
คุณภาพ ในดานวิชาชีพการวางระบบ
บัญชี 
 3. ใหความรูแกผูบริหาร นักบัญชี
และผูสนใจในการนำเทคโนโลยีมาใชใน
การปฏิบัติในธุรกิจ 
 4. เป นแหลงข อมูลเร ื ่องระบบ
บัญชีและการควบคุมภายในดานระบบ
บัญชีผูใหผูเกี่ยวของ ไดใชศึกษา อางอิง 
และนำไปปฏิบัติ 
 5. ปฏิบัติงานอื ่นๆ ตามที ่ไดรับ  
มอบหมาย 
 
แผนการดำเนินงาน 

 1. จัดอบรมการวางระบบบัญชี
สำหรับแตละกระบวนการหลักของธุรกิจ 
เชน กระบวนการขาย กระบวนการจัดซื้อ 
กระบวนการรายได กระบวนการคาใชจาย 
โดยธุรกิจที่ครอบคลุมประกอบดวยธุรกิจ
ผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจซื ้อมาขายไป 
ธุรกิจนำเขาสงออก  
 2. จัดสัมมนา “รูทันการทุจริต: 
เจาะลึกกรณีศึกษา” เพื ่อใหผู บริหาร
องคกรรวมวิเคราะหกรณีศึกษาการทุจริต
ตางๆ ที่เกิดขึ้น เหตุปจจัยที่กอใหเกิดการ
ทุจริตในฝายตางๆ ขององคกร สัญญาณ
เตือน วิธ ีการทำทุจริต ผลกระทบตอ
ความเสียหายอันเกิดจากการทุจริต และ
วิธีการปองกันเบื้องตน 

¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ Œ́Ò¹¡ÒÃÇÒ§ÃÐºººÑÞªÕ 
( Œ́Ò¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹) 

 3. จัดทำรายการ (Checklist) การ
ควบคุมภายในท่ีสำคัญของแตละกระบวนการ 
เพื่อชวยผูปฏิบัติใหสามารถประเมินการ
ควบคุมภายในดวยตนเองอยางงาย 
 4. จ ัดส ัมมนาเผยแพร หน ังส ือ 
COSO Internal Control over Financial 
Reporting – Guidance for Smaller Public 
Companies รวมกับสมาคมผูตรวจสอบ
ภายในแหงประเทศไทย 
 5. จัดอบรมการควบคุมภายใน
เพ่ือสนับสนุนการจัดทำรายงานทางการเงิน 
ที่ดี ใหแก Non-Accountant เชน ผูบริหาร
ของหนวยงานขาย ผลิต บุคคล และ    
ผูตรวจสอบภายใน  

องคประกอบ 

1. นางสาววิมล เจษฎาวณิศย ที่ปรึกษา 
2. นางวารุณี ปรีดานนท ประธาน 
3. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต อนุกรรมการ 
4. ดร. พรสิริ ปุณเกษม อนุกรรมการ 
5. ดร. เยาวลักษณ ชาติบัญชาชัย อนุกรรมการ 
6. นางวิไล ฉัททันตรัศมี อนุกรรมการ 
7. นายสุพจน ชิตเกษรพงศ  อนุกรรมการ  
8. นางเทวี ตันติมงคลสุข อนุกรรมการ 



¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹à»š¹¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ 
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¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼ÙŒ¢Í¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹ 

à»š¹¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ 

อำนาจหนาท่ี 

 1. กำหนดขอบเขตความรู ของ  
ผู ขอข ึ ้นทะเบ ียนเป นผู สอบบัญช ีร ับ
อนุญาต 
 2. พิจารณาหัวขอวิชาที่ศึกษาใน
รายวิชา ครบถวนตามขอบเขตที่กำหนด
ในขอ 1 
 3. พิจารณาใหความเห็นชอบเปน
ผูจัดอบรม หรือสัมมนา และหลักสูตร 
 4. พิจารณาช่ัวโมงการอบรม/สัมมนา 
เพ่ือประกอบการพิจารณาตออายุใบอนุญาต 
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาตหรือผูขอขึ้น
ทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหม 
 5. กำหนดหลักเกณฑและวิธีการ
เข าฝกอบรมหรือเข าร วมสัมมนาของ  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 6. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา
รวบรวมขอท็จจริงและรายละเอียดเสนอ
ตอคณะอนุกรรมการฯ หรือปฏิบัติงานอื่น
ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย 
 7. ดำเนินการในเรื่องตางๆ ตามที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย 
 
ผลการดำเนินงาน  
 1. พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร 
ของสถาบันการศึกษาในประเทศมีคุณสมบัติ 
ขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ได จำนวน 35 สถาบัน 
 2. พิจารณาใหความเห็นชอบ  
ผูสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ในประเทศที่มีการศึกษาบางรายวิชาจาก
สาขาอื่นมีคุณสมบัติที่จะขอขึ้นทะเบียน
เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตได จำนวน   
3 ราย 

องคประกอบ 

1. นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ  ประธาน 

2. นายณัฐเสกข ฉิมโฉม  อนุกรรมการ 
3. นายสุพจน สิงหเสนห  อนุกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรนุช สูงสวาง  อนุกรรมการ 
5. ดร. สุธา เจียรนัยกุลวานิช  อนุกรรมการ 
6. นางสุภาพร บุญแทน  อนุกรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารย ลินดา พัฒนวิทยากุล  อนุกรรมการ 
8. นายภิญโญ ประเสริฐสม  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 3. พิจารณาใหความเห็นชอบ  
ผูสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ตางประเทศเปนรายบุคคล มีคุณสมบัติ
ขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ได จำนวน 5 ราย 
 4. พิจารณาการขอผอนผันการยื่น
หลักฐานรายงานการฝกหัดงานของผูขอ
ขึ้นทะเบียนฝกหัดงานเปนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต จำนวน 3 ราย 
 5. พิจารณาใหความเห็นชอบการ
นับชั ่วโมงการฝกหัดงานสอบบัญชีของ  
ผูฝกหัดงานสอบบัญชี จำนวน 2 สำนักงาน 
 6. พิจารณาใหความเห็นชอบ
สถาบันผูจัดการอบรมหรือการสัมมนา
เพื ่อพัฒนาความรูตอเนื ่องทางวิชาชีพ
บัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 
25 หนวยงาน 
 7. พิจารณาใหความเห็นชอบ
หลักสูตรการอบรมหรือ การสัมมนาเพื่อ
พัฒนาความรูตอเนื ่องทางวิชาชีพของ  
ผู สอบบัญชีร ับอนุญาต จำนวน 800 
หลักสูตร 
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 8. พ ิจารณาใหความเห็นชอบ  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตขอใชวุฒิที่สำเร็จ
การศึกษาในระดับสูงกวาวุฒิเดิมเพื่อนับ
ชั ่วโมงการพัฒนาความรู ต อเนื ่องทาง
ว ิชาช ีพของผู สอบบ ัญช ีร ับอน ุญาต 
จำนวน 6 ราย 
 9. พิจารณาใหความเห็นชอบ
หลักสูตรการพัฒนาความรูตอเนื่องทาง
วิชาชีพจากสถาบันในตางประเทศของ  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 61 ราย 
 10. พิจารณาผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ที่ใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ส้ินผล ขอรับการชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
เป นผู สอบบัญช ีร ับอน ุญาต จำนวน   
39 ราย 
 11. พิจารณาใหความเห็นชอบ
การเปลี ่ยนแปลงวิทยากร วันที ่ และ
สถานที่การอบรม หรือการสัมมนาเพื่อ
การพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 77 หนวย
งาน 
 12. พิจารณาใหความเห็นชอบ
การยื ่นหลักฐานการพัฒนาความรูตอ
เนื่องวิชาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
และการแสดงตนของผู สอบบัญชีร ับ
อนุญาตลาชา จำนวน 121 ราย  
 13. พิจารณาใหความเห็นชอบ
การออกหนังสือตักเตือนผูจัดการอบรม
หรือการสัมมนา จำนวน 10 หนวยงาน 
  14. พิจารณาใบอนุญาตเปนผู 
สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นผลเนื่องจากมิได
ยื ่นหลักฐานการพัฒนาความรูตอเนื ่อง
ทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

 15. พิจารณารางขอบังคับสภา
วิชาชีพบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ และวิธี
การฝกหัดงาน ทดสอบ เกี่ยวกับวิชาชีพ
บ ัญช ี ข อ ง ผู  ข อ ร ั บ ใบอน ุญาต เป  น  
ผู สอบบ ัญช ีร ับอน ุญาต (ฉบ ับแก ไข  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2553 
 16. พิจารณาผอนผันยกเลิกการ
พักใช ใบอนุญาตเป นผู สอบบัญชีร ับ
อนุญาต จำนวน 25 ราย 
 17. พิจารณาใหความเห็นชอบ
หนังส ือร ับรองการอบรมสัมมนาเพื ่อ
พัฒนาความรูตอเนื ่องทางวิชาชีพของ  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 18. พิจารณาการออกหนังสือแจง
พักใชใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
กรณีไมยื ่นหลักฐานการพัฒนาความรู  
ตอเนื ่องทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตภายในกำหนดเวลา 
 19. พิจารณาขั้นตอนการกลับคืน
สถานะใบอนุญาตเปนผู สอบบัญชีร ับ
อนุญาต กรณีพนการลงโทษ “การพัก
ใชใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต” 
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
 20. เรื ่องที่พิจารณาตามอำนาจ
หนาที ่ของคณะอนุกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติ จำนวน 5 ราย 

แผนการดำเนินงาน 

 1. รางประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่..../2553 เรื่อง หลักเกณฑการให
ความเห็นชอบเปนผูจัดอบรม หรือสัมมนา 
และหลักสูตร  
 2. รางประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที ่...../2553 เรื ่อง แนวทางปฏิบัติ  
เกี ่ยวกับการยื่นรายงานฝกหัดงานสอบ
บัญชีของผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาต 
  3. วางแนวทางการปฏิบัติงาน
สำหรับเจาหนาที่ในการพิจารณาหลักสูตร
ของสถาบันการศึกษา เพื ่อใหสามารถ
ดำเนินการไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 
  4. กำหนดหลักเกณฑและวิธีการ
เกี ่ยวกับการยื ่นชั ่วโมงฝกหัดงานสอบ
บัญชี 
  5. พิจารณาคุณสมบัติของผูขอ
ขึ ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
ภายใตขอบเขต อำนาจหนาที่ 
   6. ดำเนินงานอ่ืนๆ ภายใตขอบเขต 
อำนาจหนาที่ 
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องคประกอบ 
 คณะอน ุกรรมการบร ิหารงาน
ทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ
บัญชี ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในทุกดาน  
ที่เกี ่ยวของกับการปฏิบัติงานสอบบัญช ี
ไดแกดานการบัญช ี การปฏิบัติงานสอบ
บัญช ี การสอบบัญชีที ่ประมวลผลโดย
คอมพิวเตอรและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพสอบบัญชี จำนวน 15 คน  
 
อำนาจหนาท่ี 
 1. บริหารจัดการเกี ่ยวกับการ
ทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ
บัญชีตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ขอบังคับ ขอกำหนด 
และประกาศสภาวิชาชีพบัญชีท่ีเก่ียวของ 
 2. เสนอแนะเพ่ือปรับปรุงขอบังคับ 
ขอกำหนดหรือประกาศสภาวิชาชีพบัญช ี
รวมทั ้งกระบวนการขั ้นตอนการทำงาน  
รายละเอียดเนื้อหาและเคาโครงของแตละ
วิชาท่ีทดสอบใหมีความเหมาะสม 
 3. แตงต้ังคณะทำงานเพ่ือปฏิบัติงาน 
อ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 4. ดำเนินการในเร่ืองตางๆ ตามท่ี
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย 
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ผลการดำเนินงาน 
 1. กำหนดการทดสอบความรูของ  
ผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ประจำป 2553 รวม 3 คร้ัง ดังน้ี คร้ังท่ี 16 
(1/2553) คร้ังท่ี 17 (2/2553) และคร้ังท่ี 18  
(3/2553) 
 2. กำหนดขอบเขตวิชาการบัญชี 1 
และวิชาการบัญช ี 2 ตามมาตรฐานการ
บัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีมี
ผลบังคับใชในป 2554 และ 2556  
 3. กำหนดขอบเขตวิชากฎหมาย  
ท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพบัญชี 1 
และวิชากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบ
วิชาชีพบัญชี 2  
 4. กำหนดขอบเขตวิชาการสอบ
บัญชี 2 ตามขอบังคับ ฉบับที่ 19 เรื่อง
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2553  
 5. กำหนดขอกำหนดสภาวิชาชีพ
บัญชี เร่ือง ขอบเขตของวิชาท่ีตองทดสอบ
เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีของผูขอขึ้นทะเบียน
เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2553 
 6. แตงต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณา 
อุทธรณผลการทดสอบ คร้ังท่ี 16 (1/2553) 
คร้ังท่ี 17 (2/2553) และคร้ังท่ี 18 (3/2553) 
 7. จ ัดทำเอกสารประกอบการ  
เตรียมตัวเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต วิชา 
การสอบบัญชีท่ีประมวลผลโดยคอมพิวเตอร 
 

แผนการดำเนินงาน 
 1. พัฒนาระบบการรับสมัครสอบ
เปนระบบ Online 
 2. พัฒนาเอกสารประกอบการ  
เตรียมตัวเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
 3. พัฒนาโครงการการเตรียมความ
พรอมเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
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องคประกอบ 
 คณะอนุกรรมการทดสอบการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสอบบัญชี ประกอบ
ดวยผูทรงคุณวุฒิในทุกดานที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานสอบบัญช ี ไดแก ดานการ
บัญช ี การปฏิบัติงานสอบบัญช ี การสอบ
บัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอรและ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพสอบบัญช ี
จำนวน 99 คน ซ่ึงไดเชิญมาจากสำนักงาน
สอบบัญชี หนวยงานท่ีเก่ียวของ มหาวิทยาลัย 
ของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปนที่
ยอมรับของทางราชการ 
 

¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ·´ÊÍº¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹ 
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อำนาจหนาท่ี 

 1. ดำเนินการทดสอบเกี ่ยวกับ
วิชาชีพบัญชีของผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูสอบ
บัญชีร ับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
 2. แตงต้ังคณะทำงานฯ เพ่ือทำการ
ศึกษาพิจารณาเรื่องตางๆ และรวบรวม  
ขอเท็จจริง รวมทั้งรายละเอียดเสนอตอ  
คณะอนุกรรมการ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
คณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 3. ดำเนินการในเร่ืองตางๆ ตามท่ี
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย 
 

ผลการดำเนินงาน 

 1. คณะอนุกรรมการทดสอบฯ ดำเนินการ 
ทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียน เปนผู
สอบบัญชีรับอนุญาต ปละ 3 คร้ัง ในชวง
เดือนมีนาคม กรกฎาคม และพฤศจิกายน 
ของทุกป  
 2. มีจำนวนผูผานการทดสอบสะสม
ครบท้ัง 5 หรือ 6 รายวิชา ภายในกำหนดเวลา 
3 ป ในป พ.ศ. 2553 จำนวนท้ังส้ิน 436 ราย 

ผูเขาทดสอบ 
จำนวน (ราย) 

วิชา ผูสอบผาน  
จำนวน (ราย) 

• การบัญชี 1  3,207  548 
• การบัญชี 2  1,874  496 
• การสอบบัญชี 1 2,705  643 
• การสอบบัญชี 2 2,090  438  
• กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพ 6,259 656 
  สอบบัญชี 
• การสอบบัญชีท่ีประมวลผลโดยคอมพิวเตอร  1,899  450 
  รวมทุกวิชา  18,034  3,231 

สรุปจำนวนผูผานการทดสอบท่ีจัดในป พ.ศ. 2553 ดังน้ี  
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อำนาจหนาท่ี  
 1. ดำเนินการตรวจสอบการดำเนิน
งาน ภายในของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
 2. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อทำการ
ศึกษาพิจารณาเรื่องตางๆ และรวบรวม
ขอเท็จจริง รวมทั้งรายละเอียดเสนอตอ
คณะอนุกรรมการฯ หรือปฏิบัติงานอื่น
ตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย 
 3. ดำเนินการในเรื่องตางๆ ตามที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบ
หมาย 
 

¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 

องคประกอบ 

1. ศาสตราจารยสมฤกษ กฤษณามระ ประธาน 

2. นายโสมนัส ณ บางชาง อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง อนุกรรมการ 

ผลการดำเนินงาน 

 ดำเนินการตรวจสอบการดำเนิน
งานภายในของสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยได
จัดใหมีประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
รวมกับผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชา
ชีพบัญชีฯ และทีมงาน ผู บริหารงาน  
สภาวิชาชีพบัญชีฯ เหรัญญิก เพ่ือรวมกัน
พิจารณาการดำเนินงานของสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ ใหเกิดความถูกตอง และโปรงใส 
ในการดำเนินการงานตางๆ ของสภาวิชา
ชีพบัญชีฯ ระหวางป 2553 - 2554 รวมท้ัง
ใหขอเสนอแนะในการพัฒนาแนวทางการ
ดำเนินงานภายในสภาวิชาชีพบัญชีฯ ใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนในภายหนา 
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อำนาจหนาท่ี 

 1. ดำเนินการจัดทำรางขอบังคับ
ของสภาวิชาชีพบัญชี 
 2. แตงต ั ้งคณะทำงานฯ เพื ่อ
ทำการศึกษาพิจารณาเรื ่องตางๆ และ
รวบรวมขอเท็จจริง รวมทั้ง รายละเอียด
เสนอตอคณะอนุกรรมการ หรือปฏิบัติงาน
อ่ืนตามท่ีคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 3. ดำเนินการในเร่ืองตางๆ ตามท่ี
สภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อดำเนินการจัดทำขอบังคับของ
สภาวิชาชีพบัญชีใหครบถวนตามท่ีกำหนด
ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะอนุกรรมการจัดทำรางขอ
สภาวิชาชีพบัญช ี ไดประชุมเพื่อพิจารณา/ 
จัดทำรางขอบังคับ รางขอกำหนดและ
ประกาศ รวมถึงพิจารณาตอบขอหารือ
ตางๆ ซ่ึงสรุปสาระสำคัญได ดังน้ี 
 1. พิจารณารางขอบังคับ ขอกำหนด 
และประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ดังน้ี 
 1.1 รางขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 
(ฉบับท่ี...) เร่ือง จรรยาบรรณของผูประกอบ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 
 1.2 การแกไขขอบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี (ฉบับท่ี 7) เร่ือง การออกใบอนุญาต 
และคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติม
โดยขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี 17) 
เร่ือง การออกใบอนุญาต และคาธรรมเนียม 
ใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
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องคประกอบ 

1. นายประเทือง ศรีรอดบาง  ประธาน 

2. นายจำรัส ปงคลาศัย  อนุกรรมการ 
3. นางสาวธัญพร อธิกุลวริน  อนุกรรมการ 
4. นายปกรณ เพ็ญภาคกุล  อนุกรรมการ 
5. นายพรชัย  กิตติปญญางาม  อนุกรรมการ 
6. นายวิทยา วัฒนโสภณวงศ  อนุกรรมการ 
7. นายโสมนัส  ณ บางชาง  อนุกรรมการ 
8. นางอนุจิต แกวรวมวงศ  อนุกรรมการ 
9. นางสาวปยรัตน ธรรมปาโล  อนุกรรมการ 
10. นางใจรักษ กอนทอง  อนุกรรมการ 
11. นางสาวทัศนีย กวมทรัพย  อนุกรรมการและเลขานุการ 

(แกไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1) พ.ศ. 2551 
 1.4 การแกไขขอบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี (ฉบับท่ี 12) เร่ือง การพิจารณาเก่ียว
กับจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549 
 1.5 รางประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที ่ ../....เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาการ
ปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตกรณี
นับจำนวนรายจากการลงลายมือช่ือในการ
แสดงความเห็นตองบการเงิน พ.ศ. .... 
 2. พิจารณาตอบ/ทำบันทึกขอหารือ 
ประเด ็นตางๆ ดานขอกฎหมายของ  
สภาวิชาชีพบัญชี ดังน้ี 
 2.1 พิจารณาตอบบันทึกขอหารือ 
แนวทางการปฏิบัติของขอบังคับฉบับท่ี 18 
เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการฝกหัดงาน 
การทดสอบเก่ียวกับวิชาชีพบัญชี ของผูขอ
ใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีอนุญาต (แกไข
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1) พ.ศ. 2552 
 2.2 พิจารณาตอบบันทึกขอหารือ 
แนวทางปฏิบัติการจัดทำขอบังคับ หรือ 
ประกาศ ท่ีรวม การแกไขจากขอบังคับและ

ประกาศฉบับตางๆ ไวในฉบับเดียวกัน 
 2.3 พิจารณาตอบบันทึกขอหารือ 
เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการฝกหัดงานการ
ทดสอบ เก่ียวกับวิชาชีพบัญชีของผูขอรับใบ
อนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (แกไข
เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2) พ.ศ. 2554 
 2.4 พิจารณาตอบบันทึกขอหารือ 
เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการในการชำระคา
ธรรมเนียมใบอนุญาต และการแสดงตัว
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 2.5 พิจารณาตอบบันทึกขอหารือ 
เกี่ยวกับการดำเนินงานของผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตและผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต ในประเด็น ดังน้ี 
 ประเด็นท่ี 1 การกำหนดโทษปรับ
เปนตัวเงินสำหรับผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ี
ย่ืนหลักฐานการพัฒนาความรูตอเน่ืองทาง
วิชาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตประจำป
ลาชาเกินกำหนดเวลา 6 เดือน 
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 ประเด็นท่ี 2 การแจงประกาศเตือน
บนเว็บไซตของสภาวิชาชีพบัญชีใหผูเขา
อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรูตอเนื่อง
ทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
พิจารณาเลือกใชบริการอบรมสัมมนาของ
หนวยงานตางๆ ท่ีใหบริการอยูในปจจุบัน 
 ประเด็นท่ี 3 แนวทางปฏิบัติของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของ  
ผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เก ี ่ ย วก ั บกา ร เ สนอคณะกร รมกา ร  
สภาวิชาชีพบัญชีพิจารณาใหความเห็น
ชอบในหลักการท่ีจะไมผอนผันผูสอบบัญชี
รับอนุญาตที่ไมไดชำระคาธรรมเนียมใบ
อนุญาตประจำปอีกตอไป 
 ประเด็นท่ี 4 การลาออกจากการ
เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 ประเด็นท่ี 5 แนวทางการดำเนิน
การของสภาวิชาชีพบัญชีตอผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตรายท่ีคณะกรรมการจรรยาบรรณมี
คำส่ังลงโทษพักใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาต 
 ประเด็นท่ี 6 การสงคำขอตออายุ
ใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
หนังสือรับรองการแสดงตัวของผูสอบบัญชี
รับอนุญาต แบบฟอรมรายละเอียดการ
พัฒนาความรูตอเนื ่องทางวิชาชีพของ  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตประจำป ทางโทร
สาร เพื่อหวังใหมีผลภายในกำหนดเวลา
ตามประกาศและขอบังคับสภาวิชาชีพ
บัญชี 

 ประเด็นท่ี 7 การสงคำขอตออายุ
ใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตพน
กำหนดเวลา แตไดมีการโอนชำระเงิน  
คาธรรมเนียมใบอนุญาตภายในกำหนด
เวลา 
 ประเด็นท่ี 8 การสงคำขอสมัครเขา
ทดสอบพนกำหนดเวลา แตไดมีการโอน
ชำระเงินคาสมัครสอบภายในกำหนดเวลา 
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อำนาจหนาท่ี 

 1.ศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ
ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชี เพื่อนำเสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี 
 2.ประสานงานกับคณะทำงาน
ตางๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื ่อให
บรรลุวัตถุประสงค ของการพัฒนาวิชา 
ชีพบัญชี 

¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃ Œ́Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ 

องคประกอบ 

1.  นายณัฐเสกข ฉิมโฉม ประธาน 

2.  นางวรรณี สิริกาญจน รองประธาน 
3.  ผูแทนจากคณะกรรมการบัญชีดานการศึกษา อนุกรรมการ 
 และเทคโนโลยีการบัญชี 
 (รองศาสตราจารยจันทนา สาขากร)  
4.  ผูแทนจากคณะกรรมการวิชาชีพดานการทำบัญชี  อนุกรรมการ  
 (รองศาสตราจารย ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ)   
5.  ผูแทนจากคณะกรรมการวิชาชีพดานการบัญชีภาษีอากร  อนุกรรมการ 
 (นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต)   
6.  ผูแทนจากคณะกรรมการวิชาชีพดานการวางระบบบัญชี  อนุกรรมการ 
 (ดร.พรสิริ ปุณเกษม)   
7.  นางสุวิมล กุลาเลิศ อนุกรรมการ 
8.  นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ อนุกรรมการ 
9.  ผูแทนจากคณะกรรมการวิชาชีพดานการบัญชีบริหาร อนุกรรมการ 
 (นางสาวสมพร วุฒิวรรธนะ)  
10.  ผูแทนจากคณะกรรมการวิชาชีพดานการสอบบัญชี  อนุกรรมการ 
 (นายอธิพงษ อธิพงษสกุล)  
11.  นางสาวรัตนา พฤกษาเกษมสุข  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 3.ประสานงานกับฝายสนับสนุน
การอบรมสัมมนาและฝายวิชาการเพื ่อ
การจัดฝกอบรมตามแผนงานของ คณะ
กรรมการวิชาชีพดานตางๆ ตลอดจน
การฝกอบรมในเรื ่องที ่คณะกรรมการฯ 
เห็นสมควรนอกเหนือจากการฝกอบรม
ตามแผนงานของคณะกรรมการวิชาชีพ
บัญชีดานตางๆ ขางตน 
 4.แตงต้ังคณะทำงานเพ่ือการศึกษา 
รวบรวมขอเท็จจริงและรายละเอียดเสนอ 
ตอคณะอนุกรรมการฯ หรือปฏิบัติงาน
อื่นตามที่คณะอนุกรรมการฯ กำหนด 
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ผลการดำเนินงาน 
 1 . คณะอน ุกรรมการพ ัฒนา
วิชาชีพบัญชี ไดมีการประชุมเปนประจำ
ทุกเดือน 
 2. ศึกษา และพัฒนา ปรับปรุง 
พร อมให คำปร ึกษาในการจ ัดอบรม/
สัมมนา ตามโครงการหลักสูตรตางๆ เพื่อ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง เผยแพรความรู
ทางวิชาชีพบัญชี ดานการทำบัญชี การ
สอบบัญชี การบัญชีบริหาร การวาง
ระบบบัญชี การบัญชีภาษีอากร การศึกษา
และเทคโนโลยี การบัญชีและอื ่นๆ ที ่
เก ี ่ยวของกับวิชาชีพบัญชีเพื ่อใหการ
พัฒนาวิชาชีพบัญชีเปนไปตามกรอบการ
พัฒนาวิชาชีพบัญชี 
 3. หลักสูตรการอบรม/สัมมนา ที่
ไดมีการจัดอบรมพัฒนาหรือปรับปรุง
เนื้อหาใหมๆ นอกเหนือจากเดิม เพื่อให
สมาชิกและผูที ่สนใจวิชาชีพบัญชีไดมี
ความรู ความเขาใจในหลักการ แนวทาง
การปฏิบัติ และสามารถนำไปประยุกต
ใชในเรื่อง ตางๆ สรุปไดดังนี้ 
 - โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตร
ดานการตรวจสอบภายใน รุนที่ 2 และ 3 
 -  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
หลักสูตร 1 รุนที่ 46 และ 47 
 -  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ระบบสารสนเทศ รุนที่ 26 และ 27 
 -  การประเมินระบบการควบคุม
ภายในของแตละระบบงาน รุ นที ่ 21  
และ 22 
 -  การประเมินระบบการควบคุมภายใน 
ของแตละระบบงานแบบ COSO-ERM 

 -  การบริหารความเสี ่ยงระดับ
องคกรแนว COSO-ERM 
 -  วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อ
การวางแผนการตรวจสอบภายใน รุนที่ 
30 และ 31 
 -  กลยุทธการบริหารงานตรวจ
สอบ ภายใน เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับองคกร
 -  การปองกันการทุจริตในองคกร 
รุนที่ 1 และ 2 
 - การเตรียมตัวเปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาต รุนที่ 34-37 
 - การเขียนรายงานการสอบบัญชี 
ตองบการเงินเปรียบเทียบ รุนท่ี 21 และ 22 
 - เทคนิควิธีการตรวจสอบบัญชี
ที่สำคัญ รุนที่ 1 และ 2 
 -  การตรวจสอบบัญชีแบบครบ
วงจรขั้นกลาง 
 - การนำเสนองบการเงิน ในเชิง
ปฏิบัติ 
 - แนวปฏิบัติงานบัญชีสำหรับ
นักบัญชีระดับปฏิบัติการ รุนที่ 1 และ 2 
 - งบประมาณเพื ่อการวางแผน
และทำกำไร รุนที่ 1 และ 2 
 - ขอมูลทางการเงินที ่ควรเสนอ
เพื ่อการตัดสินใจของผูบริหาร รุ นที ่ 1 
และ 2 
 - การจัดทำบัญชีทั ่วไปโดยใช
โปรแกรม My GL 
 
แผนการดำเนินงาน 

 1. จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร 
Forensic Accounting 
 2. จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร 
ประเด็นที่ตองระวังในการทำงบการเงิน  

 3. จ ัดอบรมสัมมนา หล ักสูตร 
ตามติด FTA ที่นักบัญชีตองรู 
 4. จัดอบรมสัมมนา หลักสูตร 
แนวทาง การวิเคราะหงบการเงิน 
 5. จ ัดอบรมสัมมนา หล ักสูตร 
ความรูดานการเงินสำหรับผูบริหาร 
 6. จัดอบรมสัมมนา ประกาศนียบัตร 
ดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GCG) 
 7. จ ัดอบรมสัมมนา หลักสูตร 
เทคนิคการตรวจสอบระบบงาน 
 8. จ ัดอบรมส ัมมนาหล ัก สูตร  
IT Audit สำหรับนักบัญชี และความ
ปลอดภัยดาน IT 
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อำนาจหนาท่ี 

 1. เปนศูนยกลางดานการสื่อสาร 
ในการรวบรวมและแลกเปลี ่ยนขอมูล
ระหวางสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ตางๆ 
รวมทั ้งการสื ่อสารกับองคกรอื ่นๆ ทั ้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 
 2. กำหนดแผนงานดานการส่ือสาร
ระยะส้ัน ระยะกลางและระยะยาว สำหรับ
กลุมเปาหมายตางๆ  
 3. กำหนดสาระสำคัญหลักและ
กล ุ ม เป  าหมายทางการส ื ่ อสารของ  
สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
 4. ดำเนินการตามแผนงานดาน
การสื่อสาร โดยการเผยแพรและประชา- 
สัมพันธกิจกรรมตางๆ ของสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ ผานส่ือตางๆ  
 5. ติดตาม ศึกษา วิเคราะห และ
แกไขปญหาอุปสรรคในการส่ือสาร 
 6. เปนที่ปรึกษาทีมงานสนับสนุน
ของโฆษกสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
 7. แตงต้ังคณะทำงาน เพ่ือปฏิบัติ
งานตามท่ีเห็นสมควร 
 
ผลการดำเนินงาน 
 1. รวมมือกับฝายเทคโนโลยีสาร
สนเทศปรับปรุงระบบสารสนเทศบนเว็บไซต 
www.fap.or.th เพื่อสื่อสารขอมูลขาวสาร 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ และการเผยแพรกิจกรรม 
ท่ีสภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดดำเนินการสูกลุมเปาหมาย 
ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี  
 2. จัดทำขาวสารวิชาชีพบัญชี (FAP 
NEWS) เพ่ือส่ือสารขอมูลขาวสารความคืบ
หนาในมาตรฐานใหม ความรูเกี ่ยวกับ
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องคประกอบ 

1. นายลักษณะนอย พ่ึงรัศมี  ประธาน 

2. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา  อนุกรรมการ 
3. นายอธิพงศ อธิพงศสกุล อนุกรรมการ 
4. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต อนุกรรมการ 
5. นางสาวอาทิตยา ศิลาวงศสวัสด์ิ อนุกรรมการ 
6. นางพรพิมล มฤคทัต อนุกรรมการ  
7. นายธีรภัทร ภาณุวงศกร อนุกรรมการ 
8. นางสุมนา สุทธิปญโญ อนุกรรมการ 
9. นายคงสหสรรค นันดิลก อนุกรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวพัชราภรณ อนสำราญ อนุกรรมการและเลขานุการ  
11. นางทัศนีย จันทรลอย อนุกรรมการและเลขานุการ 

วิชาชีพบัญช ี ความเคลื่อนไหวในแวดวง
บัญชี กิจกรรมสภาวิชาชีพบัญชีฯ อันเปน
ประโยชนในการประกอบวิชาชีพบัญชี สง
ใหแกสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ ท่ัวประเทศ 
โดยไดจัดทำฉบับที ่ 4 เผยแพรในเดือน
พฤศจิกายน 2553 
 3. จัดสงขาวประชาสัมพันธของ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ทาง Smart Message 
Service (SMS) อาท ิ การแจงตออายุ
สมาชิกและผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูทำบัญชี, 
การชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปน  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต, การยื่นหลักฐาน
การพัฒนาความรูตอเน่ืองทางวิชาชีพบัญชี
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต และการแสดง
ตัวของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
 4. คณะอนุกรรมการดานประชา-
สัมพันธ รวมกับคณะทำงานจัดงานปใหม 
ประจำป 2554 ประสานงานในการจัดงาน
ตอนรับปใหม 2554 สำหรับกรรมการ 
อนุกรรมการ คณะทำงาน และเจาหนาที่

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ใหไดมีพบปะสังสรรค 
และรวมสนุกสนานกับงานกิจกรรมบันเทิง
รวมกัน ในวันพุธท่ี 26 มกราคม 2554  
 5. จ ัดประชุมหาร ือร วมกันใน  
คณะอนุกรรมการดานการประชาสัมพันธ 
เพื่อหาแนวทางพัฒนากลยุทธการสื่อสาร
และแกปญหาอุปสรรคเปนประจำทุกเดือน 
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อำนาจหนาท่ี 

 1. ดำเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อผดุง
เกียรติของสมาชิกและเสริมสรางความ
สัมพันธระหวางสภาวิชาชีพบัญชีฯ กับ
มวลสมาชิกหรือองคกรตางๆ ระหวาง
สมาชิกดวยกัน 
 2. ศึกษา และพิจารณาแนวทาง
การจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธ 
ระหวางสมาชิกตามกรอบอำนาจหนาที่
ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อเสนอตอคณะ
กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี  
 3. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติ
งานตามที่คณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 
ผลการดำเนินงาน  
 สภาว ิชาช ีพบ ัญช ีฯ โดยคณะ
อนุกรรมการกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ 
รวมกับ คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ จัด
ก ิจกรรมการแข  งข ันแรลล ี ่ การก ุศล  
วันที่ 9-10 ตุลาคม 2553 ณ เซอร เจมส 
คันทรี่คลับ มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อ
นำรายไดสวนหนึ ่งทูลเกลาฯ ถวายแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เน่ืองใน 
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
84 พรรษา 
 ตอมาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี พรอมดวยคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแขงขัน 
กอลฟการกุศล และคณะกรรมการจัด
งานแรลลี ่การกุศล ไดร วมกันเขาเฝา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
เพื่อทูลเกลาฯ ถวายเงินรายไดจากการจัด
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องคประกอบ  
1. นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล ประธาน 

2. นายพรชัย กิตติปญญางาม  อนุกรรมการ 
3. นางสาวชวนา วิวัฒนพนชาติ  อนุกรรมการ  
4. นายชาญ ธาระวาส  อนุกรรมการ 
5. นายนิคม ฆองนอก  อนุกรรมการ 
6. นายปญญา ฉัททันตรัศมี  อนุกรรมการ 
7. นายสมชาย เลิศภิรมยสุข  อนุกรรมการ 
8. นายสมภพ ศักดิ์พันธพนม  อนุกรรมการ 
9. นายพันธศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ  อนุกรรมการ 
10. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ  อนุกรรมการ 
11. นายวัตสันต พงศวราภา  อนุกรรมการ 
12. นายวีรพงศ ชุติภัทร  อนุกรรมการ 
13. นางสาวพัชรินทร ตานไพรี  อนุกรรมการ 
14. นายวรุต วีรังกร  อนุกรรมการ 
15. นางภูษณา แจมแจง  อนุกรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวอภิชญา ผิวทองดี  อนุกรรมการและเลขานุการ 
17. นายโสภณ แฉงขำโฉม  อนุกรรมการและเลขานุการ 

แขงขันกอลฟการกุศล และกิจกรรมการ
แขงขันแรลลี ่การกุศล เปนจำนวนเงิน 
1,000,000 บาท เพ่ือโดยเสด็จพระราชกุศล 
ตามพระราชอัธยาศัย  
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องคประกอบ 

1. นายพรชัย กิตติปญญางาม ประธาน 

2. นางสาวสุชาดา กรวิทยาศิลป  อนุกรรมการ 
3. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา  อนุกรรมการ 
4. นายโสมนัส ณ บางชาง  อนุกรรมการ 
5. นายธีรพงษ แกวรัตนปทมา  อนุกรรมการ 
6. นายสิทธิพล สิทธิสาตร  อนุกรรมการ 
7. นายบุญเล่ียม เหลืองนาคทองดี  อนุกรรมการ 
8. นายอภิชาติ บุญเกิด  อนุกรรมการ 
9. นางพวงจันทร เหลาสุทธิวงศ อนุกรรมการ 
10. นางสาวอภิรดี มงคลญาณวรัตน  อนุกรรมการ 
11. นายสมชาย เลิศภิรมยสุข  อนุกรรมการ 
12. นางสาวนงราม เลาหอรีดิลก  อนุกรรมการ 
13. นางสาววัชรา วารุณประภา  อนุกรรมการ 
14. นางสาวอภิชญา ผิวทองดี  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
15. นายโสภณ แฉงขำโฉม  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

อำนาจหนาท่ี 

 1. ประสานใหการบริหารงานของ
สาขาสภาวิชาชีพบัญชีฯ ดำเนินไปอยาง
คลองตัว ม ีประสิทธ ิภาพและทันตอ
เหตุการณทั้งในงานดานทะเบียนสมาชิก 
การขึ้นทะเบียนเปนผูทำบัญชีการแจงและ
การฝกหัดงานสอบบัญช ี การขอขึ ้น
ทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต การ
ขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชี 
 2. ดำเนินการในเร่ืองตางๆ ท่ีเก่ียว
กับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ตามท่ีคณะกรรมการ 
สภาวิชาชีพบัญชีมอบหมายใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค 
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1. สำนักงานสาขาขอนแกน 

 ช่ือ-สกุล  ตำแหนง  ช่ือ-สกุล  ตำแหนง 

เลขาธิการ 
เหรัญญิก 
ปฏิคม 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 

นายสุกิจ สหนุกูล 
 
นายชินวัฒน พบวันดี 
นางวิภาพร วีรฤทธิชัย 
นายประเสริฐ วรวัฒนากุล 
นางสิริภรณ ศักด์ิสุจริต 
นางสาวณัฐพร พันธุงาม 
นายปวิช แสนชัยธร 

รักษาการประธาน 
และ รองประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

นางสาวเยาวนุช รักสงฆ 
นางสาวปาริชาต บุตรวงค 
นางสาวอาริยา ธีรธวัช 
นางสาวชอุม คุณวาสี 
นายธานี วัฒนเสถียร 
นายสุชาติ สมใจวงษ 
ผูชวยศาสตราจารยสุธิดา สรุงบุญมี  
นางวรรณี กนกศีชริน 

2. สำนักงานสาขาชลบุรี 

 ช่ือ-สกุล  ตำแหนง  ช่ือ-สกุล  ตำแหนง 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

นายสมศักด์ิ ประถมศรีเมฆ 
นางสาวเนตรดาว ชัยเขต 
นางสาวศิริวรรณ ภิญโญสิริพันธุ 
นายพงสันต วานิชพงษพันธุ 
นางสไว  บุญรัตนบัณฑิต 
นางสาวนงนุช เจนการประเสริฐ 
นายชวินโรจน ธีรพัชรพร 
นางสาวกรวิภา เทียนภาสกร 
นางสาวศิรดา จารุตกานนท 
นางสาวอิสราภรณ  พลนารักษ 

นางสาวภรณศิริ ศศิศาสตร 
 
นางสาวกมลวรรณ รอดหร่ิง 
 
ผูชวยศาสตราจารยพัชนี นนทศักด์ิ 
รองศาสตราจารยจันทนา สาขากร 
นายเกียรติ กอเกียรติ 
นางปรียา สุวรรณโชติชวง 

กรรมการ  
และเหรัญญิก 
กรรมการ 
และเลขานุการ 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 

3. สำนักงานสาขาเชียงใหม 

 ช่ือ-สกุล  ตำแหนง  ช่ือ-สกุล  ตำแหนง 

รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท  
ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช 
นางสาววรพรรณ ตระการศิรินนท 
ผศ.สุทธิดา จันทรคง 
ผศ.สุกัญญา คำนวณสกุณี 
นางสาวสุปรียา มณีใส 
ดร.กชพร ศิริโภคากิจ 
นายขจิต ชัยวิวัธน 
นายยงยุทธ พลอยทับทิม 

ประธาน 
รองประธาน 
เลขานุการ 
เหรัญญิก 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

รศ.ชูศรี เท้ียศิริเพชร 
รศ.อมรา โกไศยกานนท 
นางณิยดา พันธุทอง 
นางสาวอรุณี ธีระสุนทร 
นางปริศนา จิตตปรารพ 
นายณรงค คองประเสริฐ 
นายองอาจ กิตติคุณชัย 
นายณรงค ตนานุวัฒน 
นางแววดาว ล้ิมเล็งเลิศ 

ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
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 ช่ือ-สกุล  ตำแหนง  ช่ือ-สกุล  ตำแหนง 

นางประไพศรี สุภา 
ผูชวยศาสตราจารยสุนันท สุภา 
นางพรอมพร ภูวดิน 
นางสาวพรพิมล เหลานภากุล 
นางสาวเกศชฏา ธงประชา 
นายสมศักด์ิ จินตวัฒนกุล 
นางสาวสวียา ปราถนาดี 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล ตันประวัติ 
รองศาสตราจารยเลิศลักษณ กาญจนวัฒนา 
นางสาวอัจฉรา ชนากลาง 
นางสาวนวลปรางค แจบไธสง 
นางปฏิมา ถนิมกาญจน 
ผูชวยศาสตราจารยถนอมศรี ปราถนาดี 
นายสมชาย ศรีตระกูล 
นายสงวนศักด์ิ ชีวรัตน 
ดร.บุษยา วงศชวลิตกุล 

รองประธาน 
เลขาธิการ 
เหรัญญิก 
ผูชวยเหรัญญิกฯ  
ปฏิคม 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 

4. สำนักงานสาขานครราชสีมา 

 ช่ือ-สกุล  ตำแหนง  ช่ือ-สกุล  ตำแหนง 

นายณนน มากกมลธรรม 
นางอณุภา คุณาสินธาร 
นายถาวร พงษจินดาทิพย 
นางสาวพัชรีย นฤหาย 
นางสาวอุษา คงสิบ 
นางสาววรรณิศา กล่ินชัย 
นางสาวจำเนียร สุขสวรรค 
นางสาววรรณิฉัตร ฉิมปาน 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

นายมนตรี  ไชยานุกูลกิตติ 
นายเอนก เมธเศรษฐ 
นางแววตา สกุลสรรเสริญ 
นายสุชาติ ทรัพยขำ 
นายสุพจน วงศดี 
นางนิตยา ชนินทยุทธวงศ 
นางธนพร กุศลธรรมรัตน 
นายวีราพัชร ธารบัวสวรรค 

รองประธาน 
รองประธาน 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
กรรมการและ
เลขานุการ 

5. สำนักงานสาขานครสวรรค 

 ช่ือ-สกุล  ตำแหนง  ช่ือ-สกุล  ตำแหนง 

นางสาวทิวาวรรณ ลฆุโภชน 
นายเฉลิมพล คันธารราษฎร 
นางสาวเพ็ญนภา หวังท่ีชอบ 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 

นายขรรคชัย  นาวิไลเจริญ 
นางสาววาณีรัตน  กลางใจ 
นางศิริเพชร  สุนทรวิภาต 
นางสาวณัฐชานันท  กฤตติกานนท 

รองประธาน 
เหรัญญิก 
ปฏิคม 
เลขาธิการ 

6. สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา 

หมายเหตุ  ปดสำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการประสานการบริหารสาขา  
   เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2553 



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚        2553-2554 89

 ช่ือ-สกุล  ตำแหนง  ช่ือ-สกุล  ตำแหนง 

นางจันทรเพ็ญ พรหมจินดา 
นางสาวปฐมพร เจียมจุติกุล 
นางสาวจุฬารัตน โฆษิตานราพร 
นางสุกัญญา พฤฒิพันธ 
นางวนิดา อธิกิจไพบูลย 
นายธนวัฒน พ่ึงทองคำ 
นายภานุวัฒน อรุนทิพยไพฑูรย 

ประธาน 
รองประธาน 
เลขาธิการ 
เหรัญญิก 
ปฏิคม 
ประชาสัมพันธ
กรรมการ 

รศ.มนัส ชัยสวัสด์ิ 
นางสมจิตต สุทธางกูร 
นางวิมลวรรณ เจริญ 
นางสาวเพ็ญศรี ภาสสกุล 
นางสาวพรรณี นฤขัตพิชัย 
นายวีระชัย ตันติวัฒนวัลลภ 
นางสาวกิติมา นิลโนรี 
นายชัยศักด์ิ สุขเมฆ 

ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 

7. สำนักงานสาขาภูเก็ต 

 ช่ือ-สกุล  ตำแหนง  ช่ือ-สกุล  ตำแหนง 

นางสุนทรี จันทรดีย่ิง 
นางดวงตา ภักดีเศรษฐกุล 
นางปทมา อินทรศรี 
นายไชยยงค อุดมพงศไพบูลย 
นายวิชิต รุจิพัชรกุล 

ประธาน 
รองประธาน 
เลขานุการ 
เหรัญญิก 
ปฏิคม 

นางสาวปนัดดา อนันตชัยโสภณ 
นายจงชัย ชินอัครวัฒน 
นายยรรยง เมธาพาณิชย 
นายสุนทร ศุภรานนท 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

8. สำนักงานสาขาสงขลา 

9. สำนักงานสาขาสุราษฎธานี 

 ช่ือ-สกุล  ตำแหนง  ช่ือ-สกุล  ตำแหนง 

นางบังอร เลิศไพศาล 
พ.ต.มนตรี  หม่ืนระยา 
นางสาวสารภี ชนะทัพ 
นางสาวสุกัญญา ปญญา 
นางณัฐกาญจน  ผลผลา 
นางวราพร สุทธิจำนงค 
นางสาวปยะรัตน ชูจำ 

ประธาน 
รองประธาน 
รองประธาน 
เลขาธิการ 
เหรัญญิก 
ปฏิคม 
ปฏิคม 

นางอรัญญา ปรางชวยทิพย 
ดร.รอยพิมพใจ เพชรกุล 
นางวิชชาพรรณ ก่ิงวัชรพงศ 
นายสุทธิพัฒน อมรกุล 
นายสมจิต แขงขัน 

ประชาสัมพันธ 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 

 ช่ือ-สกุล  ตำแหนง  ช่ือ-สกุล  ตำแหนง 

นายสมชัย ปรีดาสันต์ิ 
ผศ.ดร.กิตติมา  จึงสุวดี 
ดร.ฐิตารีย ไตรสรณปญญา 
นางสมจิตต เทพพิพิธ 
นายณรงค ต้ังย่ิงยง 
นางสาวฐานิดา อุทธา 
ผศ.วาสนา กวีนัฏธยานนท 

ประธาน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

นายสุพร เสถียรเสาวภาคร 
นายวิเชียร ตันติศิรินทร 
นางเพ็ญประภา ฐานานุศักด์ิ 
นางฐานิสรสุภางค บวรวงศพิทักษ 
ผศ.ประนอม คำผา 
นางวิจิตราพร เอกไพศาลทรัพย 
นายศัลยชัย วนะรมย 
นายบูรณชัย โภชนอุดม 

รองประธาน 
รองประธาน 
เลขานุการ 
ผูชวยเลขานุการ 
เหรัญญิก 
ปฏิคม 
ท่ีปรึกษา 
ท่ีปรึกษา 

10. สำนักงานสาขาอุบลราชธานี 
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27 กุมภาพันธ 2553  กาวทันภาษีอากรป 52 และ 53  ขอนแกน 
18 กันยายน 2553  มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหมท่ีเก่ียวกับการจัดทำงบการเงินป 2553  ขอนแกน 
16 ตุลาคม 2553  การบันทึกและการควบคุมรายการทางบัญชีสำหรับ NPAE  ขอนแกน 
18 ธันวาคม 2553  เจาะลึกประเด็นการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชี ท่ีจะมีผลบังคับใชป 2554  ขอนแกน 
22 เมษายน 2553  การบัญชีตนทุนเชิงกลยุทธเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทำกำไร  ชลบุรี 
8-9 พฤษภาคม 2553  Update ภาษีอากรและบัญชี  ชลบุรี  
13 สิงหาคม 2553  Update มาตรฐานการบัญชีท่ีจะประกาศใชในป 2554 (หลักสูตรท่ี 1)  ชลบุรี 
20 สิงหาคม 2553  Update มาตรฐานการบัญชีท่ีจะประกาศใชในป 2554 (หลักสูตรท่ี 2) ชลบุรี  
27 สิงหาคม 2553  Update มาตรฐานการบัญชีท่ีจะประกาศใชในป 2554 (หลักสูตรท่ี 3)  ชลบุรี 
3 กันยายน 2553  Update มาตรฐานการบัญชีท่ีจะประกาศใชในป 2554 (หลักสูตรท่ี 4)  ชลบุรี 
19 มีนาคม 2553  ปรับปรุงกำไรสุทธิใน ภ.ง.ด.50 และภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  เชียงใหม 
17 สิงหาคม 2553  มาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  เชียงใหม 
26 พฤศจิกายน 2553  มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงป 2552(TAS1 TAS11 TAS18 TAS19 TAS23)  เชียงใหม 
27 พฤศจิกายน 2553  กาวทันมาตรการทางภาษี  เชียงใหม 
20 พฤศจิกายน 2553  โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษาในหัวขอ “นักบัญชียุคใหม”  เชียงใหม 
19 มิถุนายน 2553  เจาะลึกการรับรูรายได คาใชจายตามตามหลักกฎหมายของสรรพากร นครราชสีมา 
 เกณฑมาตรฐานการบัญชี VS การรับรูรายไดคาใชจาย  
2 ตุลาคม 2553  Update มาตรฐานการบัญชีบังคับใชป 2554 แมบทการบัญชี ตนทุนการกูยืม  นครราชสีมา 
 สินคาคงเหลือ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยไมมีตัวตน  
24 เมษายน 2553  กาวทันมาตรฐานบัญชี (ฉบับท่ี 16, 27, 3 ปรับปรุง 2552)  นครสวรรค 
4 กันยายน 2553  กาวทันภาษีมูลคาเพ่ิม  นครสวรรค 

  วันท่ี  ช่ือหลักสูตร  สาขา 

ผลการดำเนินงาน 

 คณะอนุกรรมการ ไดประสานงาน
กับสำนักงานสาขา ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการใหบริการแกสมาชิกสภาฯ ใหมี
ศักยภาพเทียบเทาสำนักงานสภาฯวิชาชีพ
บัญชีสวนกลาง และจากการบริหาร
สำนักงานสาขาท่ีผานมาคณะอนุกรรมการฯ 
ไดมีมติใหปดสำนักงานพระนครศรีอยุธยา
เนื่องจากเห็นวาสถานที่ใกลกับกรุงเทพซึ่ง
เปนท่ีต้ังของสำนักงานใหญ และสมาชิกไป
ใชบริการนอย  

 และไดมีมติใหเปดสำนักงานสาขาท่ี
จังหวัดมหาสารคาม โดยไดรับการอนุเคราะห 
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ ตามท่ี
ไดรับพระราชทานพระราชานุญาตใหใชช่ือ
เปน “สถาบันเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสิรินธร” 
ท่ีเล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพรความรู
และกิจกรรมของสภาวิชาชีพบัญชี ใหจัดต้ัง
สาขาขึ้นที่คณะการบัญชีและการจัดการ 
โดยสถาบันจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายใน
การจัดต้ังและดำเนินกิจการของสาขาอีกดวย 

 ในรอบปที่ผานมาสำนักงานสาขา
ตางๆ ไดจัดใหมีการอบรมและสัมมนาอยาง
ตอเนื ่องเชนเดียวกับสวนกลาง โดยมี
ว ัตถุประสงคเพื ่อสงเสริมความรู และ
ประสบการณ ในวิชาชีพบัญชีใหกับสมาชิก 
นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่อยูในสวน
ภูมิภาคไดอยางเทาเทียมกับสวนกลาง 
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 วันท่ี  ช่ือหลักสูตร  สาขา 

2 ตุลาคม 2553  สินทรัพยไมมีตัวตน นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง  นครสวรรค 
 ประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด  
25 มกราคม 2553  เจาะลึกเกณฑการคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีและทางภาษีท่ีแตกตางกัน   พระนครศรีอยุธยา 
26 มิถุนายน 2553  วิธีการจัดทำงบกระแสเงินสด  พระนครศรีอยุธยา 
20 พฤศจิกายน 2553  ภาษีอากรกับธุรกิจ NPAE ปญหาในทางปฏิบัติท่ีนักบัญชีควรทราบ  พระนครศรีอยุธยา 
18 กันยายน 2553 ผูสอบบัญชีกาวทันมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการบัญชี ภูเก็ต 
11 ธันวาคม 2553 เจาะลึกประเด็นการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชี ท่ีจะมีผลบังคับใชในป 2554 ภูเก็ต 
31 กรกฎาคม 2553  งบประมาณเพ่ือการวางแผนและทำกำไร  สงขลา 
28-29 สิงหาคม 2553  Update ภาษีอากรและบัญชี  สงขลา 
17 กันยายน 2553  เกณฑการคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีและภาษีท่ีแตกตางกัน  สงขลา 
20 พฤศจิกายน 2553  สรุปมาตรฐานการบัญชีปจจุบันและทิศทางในอนาคตสำหรับ NAPEs  สงขลา 
20 ธันวาคม 2553  เจาะลึกประเด็นการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชี ท่ีจะมีผลบังคับใชป 2554  สงขลา 
 TAS 16 ท่ีดินอาคารและอุปกรณ TAS 19 ผลประโยชนพนักงาน 
21 ธันวาคม 2553  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีสำหรับ SMPs  สงขลา 
17-18 กรกฎาคม 2553  update ภาษีอากรและบัญชี  สุราษฎรธานี 
18 กันยายน 2553  มาตรฐานการบัญชีท่ีเปล่ียนแปลง  สุราษฎรธานี 
16-17 ตุลาคม 2553  วิธีการประเมินความเส่ียงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบภายใน สุราษฎรธานี 
20 พฤศจิกายน 2553  ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และ การบัญชีเพ่ือการเกษตร  สุราษฎรธานี 
20 มีนาคม 2553  มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 : รายได, ฉบับท่ี 102 : การรับรูรายได  อุบลราชธานี 
 สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย และฉบับท่ี 23 : ตนทุนการกูยืม พรอมกรณีศึกษา   
21 สิงหาคม 2553  การจัดทำบัญชีใหถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร  อุบลราชธานี 
13 พฤศจิกายน 2553  มาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  อุบลราชธานี 
                        รวมจำนวนผูเขาอบรมท้ังส้ิน 3,594 คน 



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2553 - 2554 92

อำนาจหนาท่ี 

 1. วางแผนและกำหนดงบประมาณ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ (TOR) ของอุปกรณคอมพิวเตอร 
ระบบเครือขายการสื่อสาร และโปรแกรม
จัดการท่ีเก่ียวของ (Hardware, Networking 
System, Software) 
 3. กำหนดวิธีการข้ันตอน และหลัก
เกณฑการพิจารณาไวในเอกสารประกวด
ราคา 
 4. ตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอราคา 
พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอ
อ่ืนของผูเขาเสนอราคา และคัดเลือกเฉพาะ 
รายที่เสนอไดตรงตามรายละเอียดและ  
ขอกำหนดในเอกสารประกวดราคา 
 5. พิจารณาขอเสนอดานราคาของ
ผูเสนอราคาที่ผานการพิจารณา และราย
งานผลการพิจารณาและความเห็นชอบตอ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีเพ่ืออนุมัติ 
 6. ควบคุมการดำเนินการติดตั้ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหถูกตองตาม
รายละเอียด และขอกำหนดในสัญญา 
 7. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติ
หนาท่ีตามท่ีเห็นสมควร 
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 
ผลการดำเนินงาน 

 1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศ เพ่ืออำนวยความสะดวกในการให
บริการไดแก  
 • ระบบทะเบียนสมาชิกและผูขอ
ข้ึนทะเบียนเปนผูทำบัญชี 

องคประกอบ 

1. ดร.วีระ วีระกุล  ที่ปรึกษา  
2. นางสาวพรรณี รุจิตานนท  ที่ปรึกษา 
3. นายประสัณห เช้ือพานิช  ประธาน 
4. นายสมศักดิ์ พงศสุวภาพ  อนุกรรมการ 
5. นายวิชัย สุขในใบบุญ  อนุกรรมการ 
6. นางวารุณี ปรีดานนท  อนุกรรมการ 
7. นางวรางคณา มุสิกะสังข  อนุกรรมการ 
8. นางสุมนา สุทธิปญโญ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
9. นายอิศรา ปญจบุรี ผูชวยเลขานุการ 

 •  ระบบทะเบียนนิติบุคคล 
 •  ระบบทะเบียนผูฝกหัดงาน** 
 •  ระบบทะเบียนผูขอเขาทดสอบ** 
 •  ระบบทะเบียนผูสอบบัญชีรับ 
  อนุญาต** 
 •  ระบบอบรมสัมมนา** 
 •  ระบบจำหนายหนังสือ 
 •  ระบบอีเมลล 
 •  ระบบจองหองประชุม  
 •  ระบบหองสมุด 
 •  ระบบฐานความรู (e-Learning)  
 •  Web Portal, Web Service,  
  Online service*** 
 3. การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการใหบริการของสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ 
 4. ควบคุมการดำเนินงานโครงการ
บันทึกขอมูลและนำเขาขอมูลผูสอบบัญชี
รับอนุญาต ใหเปนไปตามแผนการดำเนิน
งาน 
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หมายเหตุ  **มีบางระบบงานอยูระหวาง 
   การแกไขระบบ 
   ***อยูระหวางการพัฒนา 
   ระบบ 
 

แผนการดำเนินงาน 

 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่จำเปนตอการใหบริการ
และการปฏิบัติงานของสภาวิชาชีพบัญชี ให
มีประสิทธิภาพ และสมบูรณย่ิงข้ึน เชน จัด
ทำระบบงานจรรยาบรรณ, ระบบบริหาร
จัดการเคร่ืองคอมพิวเตอรภายในสำนักงาน
เปนตน 
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อำนาจหนาท่ี 

 1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานและ
ผลงานของผูรับจางใหเปนไปตามสัญญา
วาจางและขอบเขตแหงงาน 
 2. เสนอผลการตรวจสอบต อ  
คณะกรรมการสภาวิชาช ีพบัญชีเพ ื ่อ
พิจารณาอนุมัติ 
 3. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติ
งานตามที่เห็นสมควร 
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 
ผลการดำเนินงาน 

 ดำเนินการตามอำนาจหนาที่ โดย
ไดทำการตรวจรับ 
 1. ดำเนินการตรวจรับงาน ดังนี้ 
  1.1 เครื่องคอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานจริงสำหรับ
ระยะขั ้นตอนที่สองและ ขั ้นตอนที่สาม 
ตามที่กำหนดในสัญญาฉบับที่ 5/2550  
  1.2 Software สำหรับประชา -
สัมพันธ Kiosk 
  1.3 โครงการบันทึกขอมูลและ
นำเขาขอมูลงานทะเบียนผู สอบบัญช ี 
รับอนุญาต 
  1.4 การตรวจรับงาน Phase 2 
(ระบบทะเบียนผูฝกหัดงาน ระบบทะเบียน 
ผูขอเขาทดสอบ, ระบบทะเบียนผูสอบบัญชี 
รับอนุญาต, ระบบอีเมล, ระบบจำหนาย
หนังสือ, ระบบจองหองประชุม, ระบบ
อบรมสัมมนา, ระบบหองสมุด, ระบบ 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส และระบบบัญชีรับ
ชำระ)  
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องคประกอบ 

 1.  นายลักษณะนอย พ่ึงรัศมี ประธาน 
  2.  นายวิศณุรักษ หังสพฤกษ อนุกรรมการ 
 3.  นายมนตรี เจนวิทยการ อนุกรรมการ 
 4.  นายสุทัศน เวชพานิช อนุกรรมการ 
 5.  นางใจรักษ กอนทอง อนุกรรมการ 
 6.  นางสาวชวนา วิวัฒนพนชาติ อนุกรรมการ 
 7.  นางสาววิพรรษา ดิษสิน อนุกรรมการและเลขานุการ 

 2. ติดตามการดำเนินงานของงาน
ที่เหลือใน Phase 2 และ 3 
 3. รวมหารือแกไขปญหาตางๆ ที่
เก ิดข ึ ้นในการพัฒนาระบบกับบร ิษ ัท 
โสมาภา อินฟอร เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 
 4. ประสานงานอยางใกลชิดกับ
คณะอนุกรรมการดานพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพ่ือใหการพัฒนาระบบ IT ของ
สภาวิชาชีพบัญชี มีประสิทธิภาพ 
 5. ตรวจรับอุปกรณเทคโนโลยี  
สารสนเทศที่ใชในสำนักงานเพิ่มเติม 
 
แผนการดำเนินงาน 

 ดำเน ินการตรวจร ับระบบงาน 
ดังนี้ 
 1. ติดตามงานที่ตองสงมอบใน
โครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร ตามสัญญาเลขที่ 
5/2550 งบประมาณ 40 ลานบาท ดังนี้ 
 a. ระบบงาน Phase 2 ไดแก 
ระบบทะเบ ียนผู ฝ กห ัดงาน, ระบบ
ทะเบียนผูขอเขาทดสอบ, ระบบทะเบียนผู
สอบบัญชีรับอนุญาต, ระบบจำหนาย

หนังสือ, ระบบอบรมสัมมนา, ระบบ  
อีเมล, ระบบจองหองประชุม, ระบบ  
หองสมุด, ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
 b. ระบบงาน Phase 3 ไดแก 
ระบบ Web Portal & Web Service, 
ระบบ e-learning 
 2. ตรวจรับอุปกรณเครือขายและ
อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใน
สำนักงานเพิ่มเติม 
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อำนาจหนาท่ี 

 1. กำหนดแผนงานการเผยแพร
ความรูทางบัญชีผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-
Learning) 
 2. ศึกษาพัฒนาและจัดการส่ือความ
รูทางวิชาชีพบัญชีเพื ่อเผยแพรผานสื ่อ
อิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามหลักวิชาการ 
 3. แตงตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนิน
งานตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย
ในขอบเขตหนาที ่ความรับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการฯ 
 4. ดำเนินการในเรื่องตางๆ ตามที่
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีมอบหมาย 
 
ผลการดำเนินงาน 

 1. กำหนดเรื่องหรือหลักสูตรในทุก
ดานที่เห็นควรสรางความเขาใจผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (e-Learning) เพ่ือเพ่ิมความรู 
ความเขาใจ และพัฒนาความรูตอเนื่อง
ทางวิชาชีพอยางท่ัวถึง โดยแยกเปนเร่ืองท่ี
เผยแพรสมาชิกและผูท่ีสนใจโดยไมเก็บคา
ใชจาย และเรื่องที่สามารถนับเปนชั่วโมง
การพัมนาความรูตอเน่ืองท่ีเก็บคาใชจาย 
 2. พิจารณาแนวทางในการดำเนิน
งานเพื ่อพ ัฒนาสื ่อการเร ียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส (courseware) ที่เห็นสมควร
เผยแพรทั้งโดยระบบ LMS ที่สภาวิชาชีพ
บัญชีอยูระหวางการพัฒนาและการใช
บริการภายนอก โดยพิจารณาถึงเงินทุน
ในการพิจารณาและการจัดการเรียนการ
สอน รวมทั ้งประส ิทธ ิภาพในการให 
บริการ 
 3. การประสานงานเชิญวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิในการรวบรวมเนื้อหา ภาพ 
และเสียง (Story Board) ในเรื ่องและ
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องคประกอบ 

1.รองศาสตราจารย ดร. พรรณนิภา รอดวรรณะ  รักษาการประธาน 

2.ดร.พรสิริ ปุณเกษม  อนุกรรมการ 
3.นางสุวิมล กุลาเลิศ  อนุกรรมการ 
4.นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ  อนุกรรมการ 
5.นางฉวีรัตน ศุภธาดา  เลขานุการ 
6.นางสาววิพรรษา ดิษสิน  ผูชวยเลขานุการ 

แนวทางท่ีกำหนดท่ีตองผานความเห็นชอบ
กอนผลิตเปนบทเรียนเพื่อเผยแพรตอไป 
 
แผนการดำเนินงาน 

 1. กำหนดแนวทางการจัดการ
เรียนการสอน ที่มีประสิทธิผล เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดปญหาในการเขาสูบทเรียน โดย
คำนึงถึงความพรอมระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และระบบ
ของผูเรียน 
 2. จัดหาและเตรียมความพรอม
ดานบุคคลากรในการใหบริการที่มีความ
เขาใจวิธีการจัดการ การตอบปญหาขอ
สงสัยทั้งในดานวิชาการ และดานเทคนิค
ของการเขาสูบทเรียน 
 3. พิจารณาหลักสูตรหรือบทเรียน
ทางอิเล็กทรอนิกสใหครอบคลุมในทุกดาน
ของวิชาชีพบัญชีที ่ควรเพิ ่มพูนความรู
ความเขาใจใหมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่อง
ตามความตองการของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีในสวนภูมิภาพ 
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อำนาจหนาท่ี 

 1. ใหคำแนะนำ ติดตาม ประเมิน
ผลการดำเนินงานและอนุมัติการเบิกจาย
เงินงบประมาณในข้ันตอนตางๆ ตามแผน 
การพัฒนาวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ท่ีไดนำเสนอ
ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 2. พิจารณาทบทวน ปรับปรุง
ขอบเขตเนื้อหารายละเอียดและรูปแบบ
การดำเนินงานใหเหมาะสมเพื่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่วางไวตามบันทึกขอ
ตกลงการสนับสนุนงบประมาณพัฒนา
วิชาชีพบัญชี  
 

ผลการดำเนินงาน  
 1. ไดดำเนินการประชุมคณะทำงานฯ
จำนวน 8 ครั้ง เพื่อพิจารณาแผนงานการ
พัฒนาวิชาชีพบัญชีตามที่คณะกรรมการ
กำหนดมาตรฐานการบัญชี คณะกรรมการ 
วิชาชีพบัญชีดานการสอบบัญชี คณะ
อนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ และคณะ 
อนุกรรมการเพื่อควบคุมคุณภาพงานของ
สำนักงานสอบบัญชีนำเสนอ โดยไดอนุมัติ 
งบประมาณดานตางๆ  ณ วันท่ี 30 เมษายน 
2553 แลวรวม 14,543,281.26 บาท จาก
จำนวนงบประมาณที ่ตลาดหลักทรัพย 
แห งประเทศไทยสนับสนุนฯ จำนวน 
20,000,000 บาท 
 2. ติดตามผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการตางๆ ใหเปนไปตามแผน
งานที่ไดนำเสนอไว 
 3. รับทราบและประเมินวาการ
เบิกคาใชจายจริงเปนไปตามวัตถุประสงค
ที่ไดอนุมัติไว 

องคประกอบ 

1. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี ประธาน 

2. ดร. วีรวัฒน กาญจนดุล คณะทำงาน 
3. นางวิไล ฉัททันตรัศมี คณะทำงาน 
4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย คณะทำงาน 
5. นางภูษณา แจมแจง เลขานุการ 

µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áË‹§»ÃÐà·Èä·Â
áÅÐÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ ã¹¾ÃÐºÃÁ
ÃÒªÙ»¶ÑÁÀ� ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�¨Ð
¾Ñ²¹ÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕâ´Â»ÃÑº»ÃØ§
ÁÒµÃ°Ò¹à¡ÕèÂÇ¡ÑºÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ
µ‹Ò§æ ÍÑ¹ä Œ́á¡‹ ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ
ºÑÞªÕ ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃÊÍººÑÞªÕ 
¨ÃÃÂÒºÃÃ³ÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ ¡ÒÃ
»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹ºÑÞªÕãËŒà»š¹ä»
µÒÁÁÒµÃ°Ò¹ÊÒ¡Å à¾×èÍ¹Óä»ãªŒ
ã¹¡ÒÃàÊ¹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
ÍÂ‹ Ò §ÁÕ ¤Ø³ÀÒ¾áÅÐ àª×è Í¶× Í ä Œ́  
ÍÕ¡·Ñé§¹Óä»ãªŒ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº
ÇÔªÒªÕ¾ãËŒ» Ô̄ºÑµÔ§Ò¹ãËŒä Œ́ÍÂ‹Ò§ÁÕ
¤Ø ³ À Ò¾ ã ¹ Ã Ð Ñ́ º Á Ò µ Ã ° Ò ¹
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 4. ใหคำแนะนำและแนะแนวทาง 
ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีดานตางๆ เพื่อ
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
แผนการดำเนินงาน 

 1. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
เพิ ่มเต ิม (หากมี) เพ ื ่อใหการพัฒนา
วิชาชีพบัญชีดานมาตรฐานการบัญชี 
ดานมาตรฐานการสอบบัญชี ดานกำหนด
จรรยาบรรณ และดานประกันคุณภาพ 
ภายใตบ ันทึกข อตกลงการสนับสนุน  
งบประมาณพัฒนาวิชาชีพบัญชีระหวาง
ตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยและ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ เปนไปอยางตอเนื่อง 
 2. ติดตามและเรงรัดการดำเนิน
งานของคณะกรรมการตางๆ ใหเปนไป
ตามแผนงาน 
 3. ใหคำแนะนำและแนะแนวทาง 
ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีดานตางๆ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ 
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¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È 

 • การประชุม ASEAN Federation 
of Accountants (AFA) Council Meeting 
 ระหวางป 2553 – 2554 นายก
สภาวิชาชีพบัญช ี และ/หรือ ผูแทน สภา
วิชาชีพบัญช ี ไดเขารวมประชุมสมาพันธ
นักบัญชีอาเซียน หรือ ASEAN Federation 
of Accountants (AFA) Council Meeting ทุก
คร้ัง โดยประเด็นท่ีหารือในท่ีประชุมจะเปน
เรื่องการสงเสริมความรวมมือ การพัฒนา
ระหวางภูมิภาค และการสรางบทบาทของ 
AFA ในเวทีนักบัญชีระดับโลก  
 AFA Council ไดมอบหมายให  
สภาวิชาชีพบัญชีของไทยศึกษาและจัด
ทำมาตรฐานการบัญชีสำหรับธุรกิจขนาด
กลาง และขนาดยอม ซึ่งเมื่อศึกษาแลว ก็
มีเรื ่องคำนิยามของกิจการที่ไมมีสวนได
เสียสาธารณะ (Non Publicly Accountable 
Entities) ที่เปนประเด็นสำคัญ ซึ่งผลจาก
การรับฟงความคิดเห็นของการสัมมนาพิจารณ 
ทำใหคณะทำงานของสภาวิชาชีพบัญชี 
ไดเปลี่ยนชื่อมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาด 
ยอม (IFRSs for SME) เปน มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่
ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (IFRSs for NPAE) 
แทน และสภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดแจงให 
AFA Council ทราบวาไดจัดทำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่
ไมมีสวนไดเสียสาธารณะแลวเสร็จ เมื่อ
ตนเดือนมีนาคม 2554 ที่ผานมา 
 

 • ความรวมมือกับสมาพันธนัก
บัญชีโลก (International of Federation 
of Accountants – IFAC) 
 เน่ืองจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ เปนสมาชิก 
ของสมาพันธนักบัญชีโลก (International of 
Federation of Accountants – IFAC) และ
ประเทศสมาชิกทุกประเทศตองปฏิบัติตาม 
IFAC Member Body Compl iance 
Program & Statements of Memberships 
Obligations (SMOs) ซึ่งมีจุดประสงคเพื่อ
พัฒนาวิชาชีพบัญชีในประเทศของตน 
โดย IFAC ไดกำหนดหัวขอที ่ประเทศ
สมาชิกตองปฏิบัติ ดังนี้ 
 * SMO 1: Quality Assurance 
 * SMO 2: International Education 
Standards for Professional Accountants 
and Other EDCOM Guidance 

à¹×éÍËÒã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊ‹Ç¹ãËÞ‹

à ¡Õè Â Ç ¡Ñ º ¡ Ò Ã»ÃÑ º µÑ Ç ¢ Í §  
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( SM E s ) · Ó Í Â‹ Ò § ä Ã ã ËŒ
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 * SMO 3: International Standards, 
Related Practice Statements and Other 
Papers Issued by the IAASB 
 * SMO 4: IFAC Code of Ethics 
for Professional Accountants 
 * SMO 5: International Public 
Sector Accounting Standards and Other 
PSC Guidance 
 * SMO 6: Investigation and 
Discipline 
 * SMO 7: International Financial 
Reporting Standards 
  สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดจัดทำ Action 
Plan ในดานตางๆ แลวเสร็จ และไดเริ่ม
ดำเน ินการต างๆ เพ ื ่อให  เป นไปตาม
แผนการปฏิบัติทั้ง 7 ขอ   
  • ความรวมมือกับ The Association 
of Chartered Certified Accountants 
(ACCA) 
 ด วยความมุ งหว ังท ี ่จะพัฒนา
มาตรฐาน ความรูและยกระดับนักบัญชี
ไทยให ม ีค ุณภาพเท ียบเค ียงสากล   
สภาวิชาชีพบัญชี ไดจัดทำขอตกลงความ
รวมมือในการรวมกันพัฒนาความรู ความ
สามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ
งานของผูทำบัญชีและผูชวยผูทำบัญชี 
ก ับ The Associat ion of Chartered 
Certified Accountants (ACCA) ซึ่งเปน
องคกรระดับสากลท่ีมีประสบการณในการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการอบรมสัมมนา การ
ทดสอบ เพื่อพัฒนาและยกระดับความรู
ของนักบัญชีท่ัวโลกท้ังในดานวิชาชีพบัญชี 
การเงิน และการบริหาร โดยโครงการ  
ดังกลาวประกอบดวย 2 หลักสูตร ไดแก
หลักสูตร The Foundation Certificate in 

Technica l Account ing (FCTA) และ
หลักสูตร The Certif ied Accounting 
Technician (CAT) และอยูในระหวางการ
หารือกับ ACCA ในการจัดทำโครงการ
ความรวมมือในเรื่องมาตรฐานการบัญชี
และมาตรฐานการสอบบัญชี 
  • การเขารวมการประชุม The 
First Meeting of Asian-Oceanian 
Standard-Setters Group (AOSSG) 
 นางอุณากร พฤฒิธาดา และ
นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ ผูแทน 
สภาวิชาชีพบัญชีไดเขารวมประชุม AOSSG 
ระหวางวันท่ี 29-30 กันยายน 2553 ณ กรุง
โตเกียว ประเทศญ่ีปุน โดยการประชุมน้ี มี
ผูแทนจากองคกรท่ีเก่ียวของกับการกำหนด
มาตรฐานการบัญชีกวา 21 ประเทศเขารวม 
ประชุมกวา 100 ทาน อาทิ ออสเตรเลีย, 
บรูไน, จีน, ฮองกง, อินโดนีเซีย, อินเดีย, 
ญี่ปุน, มาเลเซีย, นิวซีแลนด, ปากีสถาน
ซาอุดีอาระเบีย, สิงคโปร และ ประเทศไทย 
และมีจุดประสงคในการรวมตัวเพื่อรวม
หารือเกี่ยวกับรางมาตรฐานการบัญชีของ 
IASB ใน 4 หัวขอ อันไดแก 
 1. การวัดมูลคายุติธรรม (the fair 
value measurement) 
  2. การนำเสนองบการเงิน (the 
presentation of financial statements) 
  3. การร ับรู  รายได  ( revenue 
recognition) 
  4. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 
(IAS 39) 
 โดยสมาชิก AOSSG ไดรวมมือกัน
ศึกษาและหาขอเสนอแนะเกี่ยวกับหัวขอ
ทั้ง 4 ขางตนอยางตอเนื่อง และวางแผน
ที่จะเพิ่มหัวขอหารือเรื่องงบการเงินรวม 

(Consolidation) สัญญาเชา (Leases) 
สัญญาประกันภัย (Insurance) กฎการคา
สิทธิ์การปลอยมลพิษ (Emission Trading 
Schemes) และรายงานทางการเงินภายใต 
หลักศาสนาอิสลาม (Financial Reporting 
relating to Islamic Finance)  
   •  การเขารวมประชุมทางวิชา
การ IFAC Small and Medium 
Practices (SMP) Forum 
  The IFAC Small and Medium 
Practices (SMP) Committee ไดจัดการ
ประชุมทางวิชาการ IFAC Small and 
Medium Practices (SMP) Forum 2011 
ในวันที่ 21 มีนาคม 2554 ณ อิสตันบูล 
ประเทศตุรกี โดยการประชุมครั้งนี้มีผูเขา
รวมประชุมมากกวา 200 ทาน จาก 40 
กวาประเทศ ซึ่งมีผูแทนจากสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ เขารวมการประชุม คือ นางสาว
ชวนา วิวัฒนพนชาติ และนางสาวสันทนา 
สิงหเสนห กรรมการวิชาชีพบัญชีดานการ
สอบบัญชี เนื้อหาในการประชุมสวนใหญ
เกี่ยวกับการปรับตัวของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชี (SMPs) ที่ใหบริการแกธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) ทำอยางไร
ใหสำนักงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่
ใหบริการแกธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมจะสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน อีก
ทั ้งย ังไดกลาวถึงมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการสอบบัญชี และขอกำหนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับ SMEs และ 
SMPs ดวย  
  •  การเขารวมประชุมสัมมนา
วิชาการ UNTCAD: ISAR  
  The UNCTAD’s Intergovernmental 
Work ing Group of Experts on 
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International Standards of Accounting 
and Reporting (ISAR)  ไดจัดการประชุม 
ISAR ครั ้งที ่ 27 ระหวางวันที ่ 13-15 
ตุลาคม 2553 ณ Palais des Nations กรุง
เจนีวา  ประเทศสวิสเซอรแลนด  มีผูแทน
จากสภาวิชาชีพบัญชีฯ เขารวมสัมมนา
คือ ผศ. วิภาดา  ตันติประภา ซึ่งในการ
ประชุมครั ้งนี ้ มีผู เข าร วมประชุมเปน
จำนวนมาก ประกอบดวยผู แทนจาก
หลายประเทศและหลายองค กรทาง
วิชาชีพบัญชี  
  การประชุมในครั้งนี้ครอบคลุม
ประเด็นสำคัญที ่เกี ่ยวกับการบัญชีใน
สถานการณปจจุบัน ดังตอไปนี้ 
 • Capacity-building framework for 
high-quality corporate reporting : ที ่
ป ร ะ ช ุ ม ไ ด  อ ภ ิ ป ร า ย เ ร ื ่ อ ง ผ ล ข อ ง
ว ิกฤตการณ ทางการเง ินท ี ่นำสู การ
ปรับปรุงรายงานทางการเงินใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น และความจำเปนในการสราง
องคความรูสำหรับ corporate financial 
and non-financial reporting ทั้งในดาน
กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ, การพัฒนา
บ ุคลากรในว ิชาช ีพบ ัญช ี , และการ
ประเมินเรื ่องการทำรายงานทางการเงิน
ในระดับประเทศ  ซึ่งฝายเลขานุการของ 
ISAR จะรวบรวมขอคิดเห็นของที่ประชุม
และจัดทำแนวปฏิบ ัต ิ เพ ื ่อเสนอตอที ่
ประชุม ISAR ครั ้งท ี ่ 28 ในป 2011 
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไดหารือกันเรื่อง
การพัฒนาเครื ่องมือ และลำดับความ
สำค ัญในกระบวนการทำ Capaci ty 
Building  ซึ่งฝายเลขานุการ ISAR ไดรับ
มอบหมายให พ ัฒนา measurement 
methodology, case studies ของประเทศ

ตางๆ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา 
และฐานขอมูลของ good practice ที่เกี่ยว
กับ capacity building  
 • Cl imate change-re lated 
corporate reporting : ที่ประชุมไดรายงาน
สถานะปจจุบันของการเปดเผยขอมูลสิ่ง
แวดล อมโดยเน นไปท ี ่การเป ดเผยท ี ่
เกี ่ยวของกับ Climate Change และยัง
ครอบคลุมถึงผลกระทบของการใชแนว
ปฏิบัติใน การรายงานความรับผิดชอบ
ขององคกร (Corporate Responsibility) ที่
พ ัฒนาโดย ISAR เพ ื ่อสน ับสน ุน 
Greenhouse gas (GHG) emissions 
disclosure, low-carbon policies เชน “cap-
and-trade” systems and carbon taxes 
 • Corporate governance 
disclosure : ที่ประชุมไดเนนย้ำถึงความ
สำค ัญของ Corporate governance 
disclosure เพ ื ่อด ึงดูดการลงทุนและ
สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน   
โดย ISAR จะศึกษาเรื่องของการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของ
ประเทศตางๆ อยางตอเนื่องเพื่อแบงปน
ประสบการณของประเทศตางๆ  
  • การเขารวมประชุม The IFAC 

Council Meeting  
 IFAC ได จ ัดการประชุม IFAC 
Council Meeting ประจำป 2553 เมื ่อ  
ว ันท ี ่ 5 พฤศจ ิกายน 2553 ณ กร ุง
กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย นายก
สภาวิชาชีพบัญชี ไดเข าร วมประชุม  
ดังกลาว โดยที่ประชุม IFAC Council ได
หารือในประเด็นเรื ่องการเลือกประธาน 
IFAC และงานบริหารอื่นๆ โดยมีประเด็น
เพ ื ่ อพ ิจารณาท ี ่ สำค ัญค ือการปร ับ  
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คาธรรมเนียมสมาชิกเพิ่มขึ้น ซึ่งประเทศ
ไทยอภิปรายว าเป นท ี ่น าส ังเกตว าม ี
สมาชิกเพียง 11 องคกรที ่มีการขึ ้นคา
ธรรมเนียมกวา 100% เปนผลมาจากสูตร
การคิดคำนวณคาธรรมเนียม ที่นำ GDP 
และจำนวนประชากรของประเทศเขามา
เปนตัวแปร ซึ่งในขอเท็จจริง ตัวแปรทั้ง
สองนี้ ไมมีผลตอการคิดคาธรรมเนียม
หรือรายไดขององคกรวิชาชีพบัญชี ดังนั้น 
สูตรการคิดคาธรรมเนียมดังกลาวจึงไม
เหมาะสม อยางไรก็ตาม ประเทศไทย  
เห็นดวยกับขอเสนอของฝายบริหารที่ใหมี
การเพิ่มคาธรรมเนียม 3% จากป 2010 ที่
ประช ุมได  ร ับทราบการค ัดค านของ
ประเทศไทย และจะเสนอเรื ่องนี ้ต อที ่
ประชุม Audit Committee เพื่อพิจารณา
ตอไป นอกจากนั้น ที่ประชุมก็ไดรับทราบ
ความคืบหนาในการดำเนินงานดานตางๆ 
ของ IFAC 
  • การเขารวมสัมมนา The 
World Congress of Accountants 

(WCOA) คร้ังท่ี 18 ระหวางวันท่ี 8-11 
พฤศจิกายน 2553 ณ กรุงกัวลา- 
ลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงสรุปผล
การประชุมไดดังน้ี 
  1) การประชุมวิชาการนี้จัดขึ้นที ่
Kuala Lumpur Convention Centre ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย เปนการ
จัดรวมกันระหวาง The International 
Federation of Accountants-IFAC และ The 
Malaysian Institute of Accountants (MIA) 
มีผูเขารวมสัมมนาจากทั่วโลกประมาณ 
6,000 คน จาก 134 ประเทศ โดยสวนใหญ
มาจากประเทศมาเลเชีย ซึ่งเปนประเทศ  
เจาภาพและประเทศไนจีเรีย มีการสัมมนา
ในหัวขอตางๆ ถึง 35 หัวขอ จากผูนำเสนอ
และอภิปราย 195 คน ประเด็นหลักของ
การประชุมครั้งนี้คือ บทบาทของนักบัญชี
ตอการเติบโตอยางย่ังยืน (Sustainability)  
  2) การประชุมวิชาการเริ ่มตนใน
ชวงเย็นของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 
และเสร็จส้ินในชวงบายของวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
2553 ในแตละวันการบรรยาย จะประกอบ
ไปดวย Plenary Sessions ซึ่งจะมีคณะ  
ผูอภิปรายแลกเปลี่ยนประเด็นทางวิชาชีพ
บัญชีที่สำคัญและ Concurrent Sessions 
ซึ่งเปดโอกาสใหผูเขารวมสัมมนาเลือกเขา
ฟงตามหัวขอที่ตนสนใจ Plenary Sessions 
ประกอบไปดวยหัวขอหลัก 4 หัวขอดังนี้  
 1. Accountants-Sustaining Value 
Creation in the Borderless Economy  
 2. Islamic Finance: Strengthening 
the Global Financial Market 
 3. Accounting for Sustainability: 
The Integrated Reporting Framework 

 4. Accountants in the Next 
Decade - Embracing Change & Seizing 
Opportunities  
  สวน Concurrent Sessions แบง
ออกเปนทั้งสิ ้น 5 ชวงเวลา แตละชวง
เวลามีใหเลือกถึง 7-8 หัวขอ ใหเขาฟง ซึ่ง
แตละหัวขอมีความหลากหลายแตสามารถ 
จัดแบงไดเปนกลุมๆ ดังนี้ 
 1. การรายงานทางการเง ินและ
มาตรฐาน การรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศ (International Financial Reporting 
Standards)  
 2. วิชาชีพสอบบัญชี การบัญชีนิติ
เวชและมาตรฐานการสอบบัญชีระหวาง
ประเทศ (International Standards on 
Auditing) 
 3. การระดมเงินทุนและการบัญชี
สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม 
 4. การสรางสมรรถนะใหกับนัก
บัญช ี และมาตรฐานการศึกษาระหวาง
ประเทศสำหรับวิชาชีพบัญชี  
 5. Islamic Finance and Financial 
Reporting 
 6. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
กลไกตางๆ กับวิชาชีพบัญชี 
 7. การรายงานทางการเงินสำหรับ
หนวยงานภาครัฐ 
 8. เทคโนโลยีกับวิชาชีพบัญชี 
 9. การรายงานทางการเงินสำหรับ
การเติบโตที่ยั่งยืนและ Climate Change 
Reporting 
 3) ในภาพรวม ทั่วโลกเรียกรองให
นักบัญชีเพิ ่มบทบาทของตนเองในการ

ã¹Ê‹Ç¹¢Í§ Technical Workshop 
¨Ðà»š¹¡ÒÃËÒÃ×Íã¹àÃ×èÍ§ÁÒµÃ°Ò¹
¡ÒÃºÑÞªÕÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È ¢Í§Ë¹‹ÇÂ
§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ° ËÃ×Í IPSAS «Öè§à»š¹
ÁÒµÃ°Ò¹·Õè Ñ̈´·Óâ´Â¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È
¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°ËÃ×Í IPSASB 
(International Public Accounting 
Standard Board) ¢Í§ÊË¾Ñ¹ �̧
¹Ñ¡ºÑÞªÕÊÒ¡Å  
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องคกร IVSC (International Valuation 
Standard Committees) ซึ ่งเปนองคกร
สากลทางวิชาชีพเกี ่ยวกับการวัดมูลคา
และไดจัดทำรางมาตรฐานสากลสำหรับ
การวัดมูลคา ซึ่งองคกรนี้จะมีบทบาทชวย
เหลือตอวิชาชีพบัญชีในการวัดมูลคาของ
รายการคาตางๆ  
  (5)  หัวขอ Forensic Accounting: 
Addressing the Challenges in a Digital 
Environment ในสวนนี้เปนหัวขอรวมสมัย
ที่เกี ่ยวของกับการบัญชีนิติเวช ซึ่งเปน
ศาสตรท่ีบูรณาการระหวาง 3 สาขา ไดแก 
บัญชี กฎหมาย และการสอบสวน ผูนำ
เสนอไดแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับ
ความทาทายในยุคดิจิตอลกับนักบัญชี
และการพัฒนากลไกตางๆ เพื่อปองกัน
การทุจริต 
  (6)  หัวขอ การสรางสมรรถนะให
ก ับนักบัญชีและมาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศสำหรับวิชาชีพบัญชี ซึ่ง
จะเนนความสำคัญการพัฒนาการดาน
การศึกษา และเสนอใหประเทศตางๆ ใช
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (IES) 
ของ IFAC เพื่อใหประเทศตางๆ ใชเปน
แนวทางการพิจารณากำหนดหลักสูตร
ทางการบัญชี ทั้งนี้ IFAC ไดการปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศใหม 
ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในป ค.ศ. 2012  

รายงานทางการเงินเพ่ือการเติบโตอยางย่ังยืน 
(A4S: Accounting for Sustainability) โดย
เสนอแนวคิดใหมในการจัดทำรายงาน
ทางการเงินที่เรียกวา Integrated Financial 
Reporting ซึ่งเปนการบูรณาการระหวาง
การจัดทำรายงานทางการเงินที่เนนขอมูล
เชิงปริมาณกับการจัดทำรายงานทางการเงิน 
ที่เนนขอมูลเชิงคุณภาพโดยมองในองค
รวม (Holistic View) ซ่ึงปจจุบันมีคณะกรรมการ 
ท่ีดูแลเร่ืองดังกลาวไดแก IIRC (International 
Integrated Reporting Committee) แนวคิด
ในการรายงานทางการเงินเพื่อการเติบโต
อยางยั่งยืนจะเนนการวัดผลการดำเนิน
งานอยู 3 มิติ ไดแก 1. มิติทางดาน
เศรษฐกิจ (Economic) หรือกำไร 2. มิติ
ทางดานสังคม (Social) และ 3. มิติทาง
ดานสิ่งแวดลอม (Environmental)  
 4) ที่ประชุมยังกลาวถึงการพัฒนา
บทบาทของนักบัญชีในปจจุบันวามีความ
จำเปนจะตองพัฒนาทักษะทางดานอื่น 
ไดแก ความเปนผูนำ ทักษะการสื่อสาร 
การตัดสินใจ เปนตน และไดกลาววา  
นักบัญชีตองมีความสามารถตั้งแตการทำ
บัญชีจนถึงการเปนผู นำ (Ledger to 
Leadership) ประเด็นหนึ่งที่นาสนใจในการ
ประชุมครั้งนี้คือ หัวขอของการเงินและ
การรายงานทางการเงินสำหรับศาสนา
อิสลาม (Islamic Finance and Financial 
Reporting) ซึ่งปจจุบัน Islamic Finance 
กำลังขยายตัวทั่วโลกและเปนที่นาสนใจ
ของนักลงทุน ที่ประชุมไดมีการอภิปราย
บทบาทของนักบัญชีตอการรายงานทาง 
การเงินสำหรับศาสนาอิสลาม  
  5) ผูแทนสภาวิชาชีพบัญชีไดเขา

รวม Concurrent Sessions ตางๆ สรุปได
ดังนี้ 
  (1)  ห ัวข อ IFRS for SMEs: 
Becoming a World-Class Player เนื้อหา
สวนนี้ครอบคลุมถึงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเง ินระหวางประเทศ สำหร ับ
วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม (IFRS for 
SMEs) และความชวยเหลือสำหรับการนำ
เอามาตรฐานดังกลาวไปปฏิบัติใช รวมทั้ง
ไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการและ
ปญหาในการจัดทำรายงานทางการเงิน
สำหรับกิจการดังกลาว 
  (2)  หัวขอ Shaping the Next 
Generations of Accountants ซ ึ ่ ง
ครอบคลุมถึง นักบัญชีในอนาคตซึ่งตองมี
บทบาทหลากหลายรวมถึงการเปนหุนสวน 
ทางความคิดและการตัดสินใจ สำหรับผูบริหาร 
(Management Partner) นักบัญชีตอง
พัฒนาทักษะทางการสื ่อสารและความ
เปนผูนำ และมีความสามารถทางดาน
เทคนิคการวัดมูลคา (Valuation Techniques) 
  (3)  ห ัวข อ Qual i ty Business 
Reporting for Decision Making ในสวนนี้
เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณในการ
จัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทชั้นนำ
ระดับโลก เชน Royal Dutch Shell และ 
Bell Canada สวนนี้มีการพูดถึงการนำเอา
แนวคิดของการเติบโตอยางยั่งยืนไปใชใน
การจัดทำรายงานทางการเงิน 
  (4)  หัวขอ Fair Value Accounting 
– Valuation Specialists ในสวนนี้กลาวถึง
บทบาทของมูลคายุติธรรมกับการรายงาน
ทางการเงินในปจจุบัน รวมถึงปญหาใน
ทางปฏิบัติและไดมีการใหความรูเกี่ยวกับ
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   ดานการทำบัญชี   
  1. สัมมนาพิจารณรางมาตรฐานการบัญชี 1 1 
 1.  -  รางมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดยอม SMEs  
  2. มาตรฐานการบัญชีทุกฉบับ :   
  หลักสูตรท่ี 1  มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
     สำหรับบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทจำกัด   
  2.  -  แมบทการบัญชี การนำเสนองบการเงิน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และตนทุนการกูยืม  3   3  
  3.  -  สินทรัพยไมมีตัวตน อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไว  3   3  
    เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก      
 4.  -  นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด   3   3  
    และสินคาคงเหลือ     
 5.  -  สัญญากอสราง รายได เหตุการณภายหลังงวดระยะเวลารายงานและประมาณการ 3   3  
    หนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น    
 6.  -  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ กำไรตอหุน   3   3  
    และสัญญาเชา   
  หลักสูตรท่ี 2  มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
     สำหรับบริษัทมหาชนจำกัด    
  7.  -  การดอยคาของสินทรัพย และการรวมธุรกิจ  3   3  
  8.  -  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทรวมและสวนไดเสีย  3   3  
    ในการรวมคา    
 9.  -  งบการเงินระหวางกาลและการเปดเผยขอมูลของรายการระหวางบุคคล  3   3  
 10.   -  งบกระเสเงินสด  3   3  
  หลักสูตรท่ี 3 มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม   
 11.   -  การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน   3   3  
 12.   -  การแสดงรายการสำหรับเครื่องมือทางการเงินและแนวปฏิบัติทางบัญชี   3   3  
     เรื่อง หุนทุนซื้อคืน 
 13.  -  การเปดเผยขอมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน   3   3  
 14.   -  ผลประโยชนพนักงาน และการบัญชีและการรายงานสำหรับโครงการ  3   3  
    ผลประโยชนตอบแทน ภายหลังเกษียณอายุ     
 15.  -  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ และสวนงานดำเนินงาน  3   3  
 16.   -  การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือ  3   3  
    จากรัฐบาล      
 17.  -  สัญญาประกันภัยและการสำรวจและการประเมินคาสินแร  3   3  
 18.   -  ภาษีเงินได    3  3  

 ลำดับ  ดานวิชาชีพบัญชี/หลักสูตร  จำนวนคร้ังท่ีจัด  จำนวนวันท่ีจัด 
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  หลักสูตรท่ี 4 มาตรฐานการบัญชีที่จัดทำข้ึนสำหรับประเทศไทย   
  19.  -  หนี้สงสัยจะสูญ การบัญชีสำหรับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาและการตีความ  3   3  
    เรื่องสินทรัพยที่ลูกหนี้โอนใหเพื่อชำระหนี้       
 20.  -  การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และการบัญชีสำหรับ 3   3  
    กิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน    
  3. เร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการบัญชี :   
 21.   -  วิธีจัดทำงบกระแสเงินสด  3   3  
 22.   -  ปญหาในการทำงบกระแสเงินสด  3   3  
 23.   -  เจาะลึก TFRS/TAS ใหมที่มีการเปลี่ยนแปลง  2   10  
 24.   -  สารพันปญหาในการปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  1   0.5  
 25.   -  เตรียมพรอมรับมาตรฐานการบัญชีเรื่อง ภาษีเงินได  1   1  
 26.   -  ผลประโยชนมีผลกระทบตอกิจการของทานอยางไร  1   1  
 27.   -  การจัดทำรายงานการเงินที่นาเชื่อถือตามกรอบแนวทาง COSO-ERM  2   4  
 28.   -  การปองกันการทุจริตในองคกร  1   6  
 29.   -  แนวปฏิบัติงานบัญชีสำหรับนักบัญชีระดับปฏิบัติการ  1   1  
 30.   -  ทำความเขาใจในการนำเสนองบการเงิน  1   1  
 31.   -  การใชโปรแกรม MyGL (ปรับปรุงใหม)   2   2  
 32.   -  ความรอบรูและกฎหมายดานบัญชีสำหรับ NPAEs   1   1  
 33.   -  เทคนิคการควบคุมการปฏิบัติงานดานบัญชี NPAEs   1   1  
 34.   -  สรุปมาตรฐานการบัญชีปจจุบันและทิศทางในอนาคตสำหรับ NPEs  1   1  
 35.   -  ขอมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร   1   1  
 36.   -  ภาษีอากรกับธุรกิจ NPEs : ประเด็นปญหาในทางปฏิบัติที่นักบัญชีควรทราบ  1   1  
 37.   -  การควบคุมการบันทึกรายการทางบัญชีสำหรับ NPAEs   1   4  
 38.   -  แนวทางการนำมาตรฐานการสอบบัญชีไปใชในทางปฏิบัติสำหรับการสอบบัญชี SMEs  2   13  
 39.  -  แนวปฏิบัติการบัญชีตนทุนสำหรับนักบัญชี   2   4  
 40.  -  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2552 สำหรับธุรกิจประกันภัย  1   6  
 41.   -  เจาะลึกประเด็นปญหาของการรับรูรายไดสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่กลุมบริษัท 1   1  
     Listed และ Non-Listed จะรับรูอยางไร    
 42.   -  ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน (7 ฉบับ)   1   2  
 43.   -  ประเด็นการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่องโปรแกรม 
    สิทธิพิเศษแกลูกคา สำหรับธุรกิจบริการ   
  ดานการสอบบัญชี   
  1. สัมมนาพิจารณรางมาตรฐานการสอบบัญชี   
 44   -  เตรียมความพรอมรับการตรวจเยี่ยมสำนักงานสอบบัญชีเพื่อการรับรองคุณภาพ 
    ภายใตมาตรฐาน ISQC 1  3   3  
 45   -  เตรียมความพรอมรับรางมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม ซึ่งจะมีผลบังคับใชป 2554  3   6  
  2. มาตรฐานการสอบบัญชีที่มีผลบังคับใชปจจุบัน :   
 46   -  การตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร-ขั้นพื้นฐาน  2   10  
 47   -  การตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร-ขั้นกลาง  2   10  
 48   -  การตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร-ขั้นสูง  1   3  
 49   -  การเขียนรายงานการสอบบัญชีตองบการเงินเปรียบเทียบ: ภาคปฏิบัติ   2   4  
 50  -  เทคนิควิธีการตรวจสอบบัญชี : ระดับพื้นฐาน วงจรรายได ลูกหนี้ และวงจรคาใชจาย  
    เจาหนี้ (ระดับพื้นฐาน)  1   2  
 51  -  เทคนิคการตรวจสอบบัญชีตาม Audit Plan  1   2  

 ลำดับ  ดานวิชาชีพบัญชี/หลักสูตร  จำนวนคร้ังท่ีจัด  จำนวนวันท่ีจัด 
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 52  -  เทคนิคการตรวจสอบบัญชีที่สำคัญ  2   2  
  3. เร่ืองอ่ืนๆ เก่ียวกับการสอบบัญชี :   
 53   -  เตรียมตัวเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต   3   54  
 54   -  การบริหารความเสี่ยงระดับองคกรแนว COSO-ERM  4   4  
  ดานการตรวจสอบภายใน   
 55   -  โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรดานการตรวจสอบภายใน  2   20  
 56  -  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตรที่ 1  3   4.5  
 57   -  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 2   2   10  
 58  -  กลยุทธการบริหารงานตรวจสอบภายใน   2   2  
 59  -  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ  3   14  
 60  -  การประเมินระบบการควบคุมภายในแบบ COSO-ERM ของแตละระบบงาน  3   6  
 61   -  วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน  3   6  
   ดานการบัญชีบริหาร   
 62   -  โครงการเพื่อรับประกาศนียบัตร CFO  1   10  
 63   -  งบประมาณเพื่อการวางแผนและทำกำไร   3   3  
   ดานการบัญชีภาษีอากร   
   การบัญชีกับภาษีอากร :    
    หลักสูตรที่ 1 รายไดเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล   
 64   -  รายไดทางบัญชีและภาษีอากร 1  1   1  
 65   -  รายไดทางบัญชีและภาษีอากร 2  1   1  
    หลักสูตรที่ 2 การบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับสินทรัพย หน้ีสิน และทุน   
 66   -  การบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับสินทรัพย 1  1   1  
 67   -  การบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับสินทรัพย 2  1   1  
 68   -  การบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับสินทรัพย 3  1   1  
 69   -  การบัญชีและภาษีอการเกี่ยวกับสินทรัพยไมมีตัวตน หนี้สิน และทุน  1   1  
    หลักสูตรที่ 3 การบัญชีและภาษีเกี่ยวกับคาใชจายทางบัญชีและภาษีอากร   
 70   -  คาใชจายทางบัญชีและภาษีอากร 1  1   1  
 71   -  คาใชจายทางบัญชีและภาษีอากร 2  1   1  
    หลักสูตรที่ 4 การบัญชีและภาษีอากรเฉพาะกรณี   
 72   -  การบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน  1   1  
 73   -  การบัญชีและภาษีอากรสำหรับกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุน  1   1  
 74   -  ภาษีอากรสำหรับธุรกรรมระหวางประเทศ  1   1  
 75   -  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ :ปญหาในทางปฎิบัติดานภาษีอากร  2   2  
 76   -  กาวทัน...ภาษีเงินไดนิติบุคคล  1   1  
 77   -  กาวทัน...ภาษีมูลคาเพิ่ม  2   2  
 78   -  Update ภาษีอากรและบัญชี  3   6  
 79   -  เกณฑการคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชีและภาษีที่แตกตางกัน  2   2  
 80   -  การกรอกแบบ ส.บช.3 และ ภ.ง.ด.50 เพื่อไมใหเกิดปญหาในทางปฎิบัติ  1   1  
 81   -  การยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 อยางไรใหกรมสรรพากรยอมรับ  1   1  
   ดานการวางระบบบัญชี   
 82   -  การเลือกและการใชซอฟทแวรทางการบัญชี  1   1  
 83   -  รูทันการทุจริต  1   1  

 ลำดับ  ดานวิชาชีพบัญชี/หลักสูตร  จำนวนคร้ังท่ีจัด  จำนวนวันท่ีจัด 

  รวมจำนวนคร้ังและวันท่ีจัดการอบรมสัมมนา  160   329  
  รวมจำนวนผูเขาอบรมท้ังหมด (คน) 14,013 
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p Cost Accounting ËÅÑ¡ÊÙµÃá¹Ç» Ô̄ºÑµÔ¡ÒÃºÑÞªÕµŒ¹·Ø¹ÊÓËÃÑº¹Ñ¡ºÑÞªÕ ÃØ‹¹·Õè 3  
 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการทำบัญชี และคณะอนุกรรมการดานการทำบัญชี ไดจัดการอบรม Cost 
Accounting หลักสูตรแนวปฏิบัติการบัญชีตนทุนสำหรับนักบัญชี รุนที่ 3 เมื่อวันที่ 17,18 ธันวาคม 2553 ณ อาคาร  
สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) โดย มีผูเขาอบรม 30 คน 
 

p CPA 37 ËÅÑ¡ÊÙµÃ ¡ÒÃàµÃÕÂÁµÑÇà»š¹¼ÙŒÊÍº
ºÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ ÃØ‹¹·Õè 37  
 เพื ่อใหน ักบัญชีท ี ่สนใจจะเปนผู สอบบัญชีร ับ
อนุญาตมีความพรอมในการปฏิบัติงานสอบบัญชีและมี
ความมั่นใจในการเขาทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียน
เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดจัด
อบรมระหวางวันที่ 16 มกราคม ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2554 ณ อาคาร สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 
(อโศก) 

p NPAEs 
 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดจัดการประชุมรับฟง
ความเห็นรางมาตรฐานการรายงานทางการเง ิน
สำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (TFRSs for 
NPAE – Non Publicly Accountable Entities) เมื่อวัน
พุธที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ณ หองสัมมนาชั้น 8 
อาคารสำนักงานสภาวิชาชีพบัญชี 
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p ISQC 1 
 คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ดานการสอบบัญชี 
รวมกับอนุกรรมการเพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและสำนักงานสอบบัญชีไดจัด
อบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมรับการตรวจเยี ่ยม
สำนักงานสอบบัญชีเพ ื ่อการร ับรองคุณภาพภายใต
มาตรฐาน ISQC1 เพื่อใหสำนักงานมีการดำเนินงานอยาง
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเปนไปตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีสากล โดยไดจัดอบรมขึ้นทั้งหมด 3 รุน รุนที่ 1 - 
20 - 22,28-29 กรกฎาคม 2553 รุนที่ 2 - 16,18,19,24,25 

สิงหาคม 2553 รุนที่ 3 - 7,8,14,15,18 กันยายน 2553 ซึ่ง
แตละรุนมีผูเขารวมรุนละ 40 คน 
 

p ¡ÒÃ»ÃÐªØÁãËÞ‹ÊÒÁÑÞ»ÃÐ¨Ó»‚ 2553 
 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดการประชุมใหญสามัญประจำป 2553 เมื่อวันเสารที่ 26 มิถุนายน 
2553 ณ ศูนยอบรมสัมมนาศาสตราจารยเกียรติคุณ เกษรี ณรงเดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยมีสมาชิก เขา
รวมการประชุมทั้งหมด จำนวน 539 คน  
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p ¡ÒÃºÑÞªÕÀÒÉÕÍÒ¡Ã 
 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดจัดอบรมหลักสูตร  “ยื ่น 
ภ.ง.ด. 51 อยางไรใหสรรพากรยอมรับ”  ในวันศุกรที่ 23 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารส
ภาวิชาชีพบัญชี  เพื่อทำความเขาใจที่ถูกตองตามแนว
ปฏิบัติกรมสรรพากร รวมทั้ง Update กฎหมายใหมที ่
เกี่ยวของเพื่อเตรียมพรอมในการยื่น ภ.ง.ด. 51 ไดอยางถูก
ตอง โดยมีผูสนใจสมัครเขาอบรมกวา 60 คน 
 

p ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµã¹Í§¤�¡Ã 
        เพื่อใหผูที่อยูใกลชิดกับขอมูลดานการบัญชี
หรือการเงิน ใหมีบทบาทในการปองกันไมใหเกิดการ
ทุจริตและปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอธุรกิจที่
อาจจะเกิดขึ้นภายในองคกร สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได
จัดอบรมระหวางเสาร-อาทิตยที่ 6 - 27 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2553 ณ โรงแรม วินเซอร สวีทส (สุขุมวิท 20) 
 

p à·¤¹Ô¤¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍººÑÞªÕ: Ç§¨ÃÃÒÂä Œ́ ÅÙ¡Ë¹Õé 
áÅÐÇ§¨Ã¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ à Œ̈ÒË¹Õé  
 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “เทคนิคการตรวจสอบบัญชี: วงจรรายได ลูกหนี้ 
และวงจรคาใชจาย เจาหนี้”  เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 
2553 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีวิทยากรผูทรงคุณ
วุฒิจากสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ และสถาบันการ
ศึกษารวมเปนวิทยากร 

p ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÃÐ Ñ́ºÍ§¤�¡Ãá¹Ç 
COSO-ERM” ÃØ‹¹·Õè 12  
 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงระดับองคกรแนว 
COSO-ERM” รุนที่ 12 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2554 ณ 
โรงแรมแอมบาสเดอร สุขุมวิท 11 โดยมีวิทยากรผูทรง
คุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาเปนวิทยากรในการ
อบรมครั้งนี้ 
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  p สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการบัญชีบริหาร ไดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร  
ผูบริหารท่ีผานโครงการอบรมเพ่ือรับประกาศนียบัตร CFO รุนท่ี 12 และ รุนท่ี 13 โดยไดรับเกียรติจากคุณจรัมพร โชติกเสถียร 
กรรมการและผูจัดการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนผูมอบประกาศนียบัตร และปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “เรื่อง
นารูเกี่ยวกับ Capital Market  ปจจุบันสำหรับผูบริหาร” เมื่อวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 เวลา 18.30-20.30  น. ณ 
หองบอลรูม โรงแรมแกรนด มิลเลนเนียม สุขุมวิท ซึ่งมีคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานการบัญชีบริหาร  และผูบริหารที่
ผานโครงการในรุนกอนรวมแสดงความยินดีประมาณ 80 คน  

CFO รุนที่ 12  

ผูบริหารที่เขารับประกาศนียบัตร Chief Financial Officer Certification Program 

CFO รุนที่ 13 
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p ÁÒµÃ°Ò¹ 24 ©ºÑº 
 คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี และ
คณะอนุกรรมการดานเทคนิคมาตรฐานการบัญชี ไดจัด
อบรม “ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุง 2552 
(ฉบับสมบูรณ 24 ฉบับ) ที ่จะมีผลบังคับใชป 2554   
เปนตนไป”  

โดยการจัดอบรมหลักสูตรนี้มีทั้งหมด 3 ครั้ง 
 ครั้งที่ 1 - 18 - 20 มิถุนายน 2553 ณ ศูนยอบรม
สัมมนาศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี ณรงคเดช 
 ครั้งที่ 2 - 20 - 22 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรม  
สวิสโซเทล เลอคองคอรด รัชดา 
 ครั้งที่ 3 - 26 - 28 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย
อบรมสัมมนาศาสตราจารยเกียรติคุณเกษรี ณรงคเดช 
 ซึ่งแตละครั้งมีผูเขาสัมมนาประมาณ 400 คน 

 p สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดจัดเสวนา เรื่อง “รูทันการทุจริต”  เมื่อวันที่ 
1 กันยายน 2553 ณ หอง Lotus Suit ชั้น 22 โรงแรม Centara Grand Central 
World โดยมีศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท เปน
วิทยากรรับเชิญพิเศษรวมกับผูทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.ล.ต. และกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และกรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานวาง
ระบบบัญชี รวมเปนวิทยากร โดยมีผูสนใจเขารวมการสัมมนากวา 150 คน 
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p ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ “¡ÒÃ Ñ̈´·ÓºÑÞªÕ Ø̧Ã¡Ô¨ Œ́ÇÂâ»Ãá¡ÃÁ
ÊÓàÃç¨ÃÙ»·Ò§¡ÒÃºÑÞªÕ ¤ÃÑé§·Õè 2”  
 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดมอบหมายให คณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 
จัดการแขงขัน “การจัดทำบัญชีธ ุรกิจดวยโปรแกรม
สำเร็จรูปทางการบัญชี ครั ้งที ่ 2” เมื ่อวันที ่ 14 - 15 
สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร โดยมีสถาบันการศึกษาเขารวมการแขงขัน
จำนวน 44 สถาบัน  

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดจัดพิธีมอบรางวัลและโล
รางวัล การแขงขัน“การจัดทำบัญชีธุรกิจดวยโปรแกรม
สำเร็จรูปทางการบัญชี ครั ้งที ่ 2” โดยรางวัลชนะเลิศ
โปรแกรม Express ไดแก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย และ
โปรแกรม AutoFight ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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p ¡Ô¨¡ÃÃÁáÃÅÅÕè¡ÒÃ¡ØÈÅ 
 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดจัดกิจกรรมการแขงขัน แรลลี่การกุศล 
FAP Family Rally 2010 เม่ือวันท่ี 9 - 10 ตุลาคม 2553 ณ เซอร เจมส 
คันทรี่คลับ จ.สระบุรี เพื่อนำรายไดสวนหนึ่ง ทูลเกลาฯ ถวายแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราช
อัธยาศัย โดยมีผูเขารวมแขงขัน กวา 50 ทีม 

p ÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕÏ Ñ̈´§Ò¹·ÓºØÞ¤ÃºÃÍº 6 »‚ 
ÇÑ¹Ê¶Ò»¹ÒÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ 
 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดจัดงานทำบุญครบรอบ 6 ป 
วันสถาปนาสภาวิชาชีพบัญชีฯ เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 
2553 โดย นายกสภาวิชาชีพบัญชี คณะกรรมการและ 
อนุกรรมการ สมาชิก ผูบริหาร และเจาหนาที่สภาวิชาชีพ
บัญชี รวมทำบุญ ถวายภัตราหารเพล และสังฆทานแด 
พระภิกษุสงฆ จำนวน 9 รูป พรอมจัดงานพิธ ี เป ด  
ศูนยอบรมสัมมนาศาสตราจารยเกียรติคุณ เกษรี ณรงเดช  
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
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ภาพที่ 1 
 ผูเขารวมสัมมนาจาก non-financial & financial 
Institutions เขารวมประชุมกวาสองรอยคน 
ภาพที่ 2 & 3 
 ศาสตราจารยเกียรติคุณ เกษรี ณรงคเดช เปน
ประธานเปดการประชุม โดยมีผูบรรยายจาก IASB คือ 
Mr. Martin Friedhoff - Technical Principal และ Ms. 
Judith Li - Assistant Technical Manager และนางอุณากร 
พฤติธาดา เปนผูดำเนินรายการ 
 

p ¡ Ò Ã»Ã Ð ªØ Á ÃÑ º ¿̃ § ¤ Ç ÒÁ¤Ô ´ à Ëç ¹ IASB 
Ou t r e a c h Me e t i n g o n F i n a n c i a l 
Instruments : Amortised Cost and 
Impairment / Hedge Accounting 
 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ไดเปนเจา
ภาพจัดการประชุมรับฟงคิดเห็นเรื ่อง “IASB Outreach 
Meeting on Financial Instruments : Amortised Cost and 
Impai rment / Hedge Account ing” ร วมก ับ The 
International Accounting Standards Board (IASB) ซึ่งเปน
องคกรที่กำหนดมาตรฐานการบัญชีสากล เมื่อวันอังคารที่ 
15 กุมภาพันธ 2554 ณ ศูนยฝกอบรมศาสตราจารยเกียรติคุณ 
เกษรี ณรงคเดช ชั้น 6 สภาวิชาชีพบัญชี ถนนอโศกมนตรี 
ซึ่งจะเปนมาตรฐานการบัญชีที่มาแทนมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที ่ 39 เรื ่อง การรับรู และการวัดมูลคาเครื ่องมือ
ทางการเงิน โดยการประชุมดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อให
กรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี หนวยงานหรือผูมี
สวนไดเสีย ผูใชงานและผูที ่เกี ่ยวของกับรางมาตรฐาน
บัญชีฉบับดังกลาวในประเทศไทย ไดรวมหารือ สะทอน  
ขอเท็จจริงในทางปฏิบัติของประเทศไทย อีกทั้งเสนอแนะ
ความเห็นและประเด็นปญหาในทางปฏิบัติ (หากมี) เกี่ยว
กับรางมาตรฐานการบัญช ี Hedge Accounting ตอทีมงาน
ของ IASB โดยตรง นอกจากนี ้ สภาวิชาชีพบัญชีฯ และ
หนวยงานที่เขารวมการประชุมไดมีหนังสือแสดงความคิด
เห็นตอรางมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวไปยัง IASB ดวย 
 

p â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁà¾×èÍÃÑºÇØ²ÔºÑµÃ Œ́Ò¹¡ÒÃµÃÇ¨
ÊÍºÀÒÂã¹ 
 เพื ่อใหความรูวิชาการทางดานการตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาระบบการทำงานของ
องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีศักยภาพ มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที ่ไดอยางมี

คุณภาพ สภาวิชาชีพ
บัญชีฯ ไดจัดอบรม
ระหวางว ันเสาร  - 
อาทิตย ท่ี 30 ตุลาคม 
- 4 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
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p ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ·´ÊÍº¤ÇÒÁÃÙŒ¢Í§¼ÙŒ¢Í¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹à»š¹
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒµ 
 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดจัดการทดสอบความรูของผู
ขอขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต ณ มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย โดยมีผูสมัครสอบจำนวน 18,034 ราย 

p  ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÃÐ Ñ́ºÍ§¤�¡Ãá¹Ç 
COSO-ERM 

 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื ่อง “การบริหารความเสี่ยงระดับองคกรแนว COSO-
ERM” รุนที่ 12 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2554 ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร สุขุมวิท 11 โดยมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันการศึกษาเปนวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ 

p ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ Ù́§Ò¹ 
 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไดใหการตอนรับนักศึกษา
และคณะอาจารย จากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 
เมื่อวันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2554 เวลา 13.30 – 
15.30 น. ณ ศูนยอบรมสัมมนา ชั้น 8 อาคารสภาวิชา
ชีพบัญชีฯ โดยไดเขาฟงการบรรยาย “ความรูดาน
วิชาชีพบัญชี” และรวมกิจกรรมตอบคำถาม ระหวาง
การอบรม 
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p ÊÑÁÁ¹ÒÊÒ¢Ò ¢Í¹á¡‹¹ 
 สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานขอนแกน ไดจัดอบรม/สัมมนาหลักสูตรเจาะลึกประเด็นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน
การบัญชีท่ีมีผลบังคับใชป 2554 (TAS1,TAS16,TAS19) ในวันเสารท่ี 18 ธันวาคม 2553 เพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 
โดยผูเขาอบรมจะไดรับความรู และพูดคุย ซักถามปญหา หรือประเด็นท่ียังไมชัดเจนในทางปฏิบัติกับวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 
และมีประสบการณในวิชาชีพบัญชีซึ่งมีผูเขารวมสัมมนา 120 ทาน 

p à¨ÒÐÅÖ¡»ÃÐà ḉ¹¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃ
ºÑÞªÕ ·Õè̈ ÐÁÕ¼ÅºÑ§¤ÑºãªŒ»‚ 2554 TAS 16 ·Õè́ Ô¹ 
ÍÒ¤ÒÃáÅÐÍØ»¡Ã³� TAS 19 ¼Å»ÃÐâÂª¹�¾¹Ñ¡§Ò¹  
 สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาภูเก็ตไดจัด
สัมมนาหลักสูตร “เจาะลึกประเด็นการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานการบัญชี ที่จะมีผลบังคับใชป 2554 TAS 
16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ TAS 19 ผลประโยชน
พน ักงาน” โดย ดร.ป ญญา ส ัมฤทธ ิ ์ประด ิษฐ  
อนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการดาน
เทคนิคมาตรฐานการบัญชี วันเสารที่ 11 ธันวาคม 
2553 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หองแววราไวย โรงแรม
เมโทรโพลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

p ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕ ©ºÑº·Õè 18 : ÃÒÂä Œ́, 
©ºÑº·Õè 102 : ¡ÒÃÃÑºÃÙŒÃÒÂä Œ́ ÊÓËÃÑº Ø̧Ã¡Ô¨
ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� áÅÐ©ºÑº·Õè 23 : µŒ¹·Ø¹¡ÒÃ¡ÙŒÂ×Á  
¾ÃŒÍÁ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ 
 สภาวิชาชีพบัญชีฯ สำนักงานสาขาอุบลราชธานี 
ไดจัดอบรมสัมมนา หลักสูตร “มาตรฐานการบัญชี   
ฉบับที่ 18 : รายได , ฉบับที่ 102 : การรับรูรายได 
สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย และฉบับที่ 23 : ตนทุน
การกูยืม  พรอมกรณีศึกษา” ในวันเสารที่ 20 มีนาคม 
2553 ณ ห องบอลรูม โรงแรมลายทอง จ ังหว ัด
อุบลราชธานี 
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¢ŒÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡ 
¢ŒÍºÑ§¤ÑºáÅÐ¢ŒÍ¡ÓË¹´ÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ  

ã¹¾ÃÐºÃÁÃÒªÙ»¶ÑÁÀ� 
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¢ŒÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡ 

Ê¶ÔµÔ¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡ áÂ¡µÒÁ»ÃÐàÀ·ÊÁÒªÔ¡ 

 ประเภทสมาชิก  จำนวนคงอยู 

 สมาชิกสามัญ   46,813 
 
 สมาชิกวิสามัญ  551 
  
 สมาชิกสมทบ  1,873 
 
 รวม  49,237 
 

 ประเภทการใหบริการ จำนวนคงอยู 

 ทำบัญชี   828 
 
 ทำบัญชีและสอบบัญชี  187 
  
 สอบบัญชี  1,873 
 
 รวม คงอยู 1371 
 

Ê¶ÔµÔ¨Ó¹Ç¹¹ÔµÔºØ¤¤Å áÂ¡µÒÁ»ÃÐàÀ·¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ 

ขอมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2554 
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การดำเนินงานดานผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต ประจำป 2553  
 1. รับและบันทึกขอมูลคำขอแจง
การฝกหัดงานสอบบัญชีแกผูที ่ประสงค  
จะยื ่นการฝกหัดงานสอบบัญช ี (ผส.1) 
จำนวน 1,653 ราย 
 2. รับและบันทึกขอมูลรายงานการ
ฝกงานสอบบัญชี (ผส.2) จำนวน 4,159 ราย 
 3. รับและบันทึกขอมูลคำรับรองการ
ฝกหัดงานสอบบัญชี (ผส.3) พรอมหนังสือ
รับรองจากนิติบุคคล จำนวน 3,245 ราย  
 4. รับและบันทึกขอมูลคำขอแจง
เปลี่ยนผูใหฝกหัดงานสอบบัญช ี (ผส.4) 
จำนวน 1,560 ราย 
 5. การออกหนังสือจำหนายคำขอ
แจงการฝกหัดงานสอบบัญช ี กรณีการ
ฝกหัดงานสอบบัญชีไมเสร็จส้ินภายใน 5 ป 
จำนวน 1,075 ราย 
 6. รับและบันทึกขอมูลคำขอเขา
ทดสอบความรูของผูขอขึ้นทะเบียนเปน  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ ่งการทดสอบ 
แบงเปน 3 คร้ัง จำนวน 24,642 ราย โดยมี
ผูสมัครสอบ ดังน้ี  
 • ครั้งที ่ 1 ผูสมัครสอบ จำนวน 
7,602 ราย   
  • ครั้งที ่ 2 ผูสมัครสอบ จำนวน 
8,763 ราย  
  • ครั้งที ่ 3 ผูสมัครสอบ จำนวน 
8,277 ราย 
 7. รับและบันทึกขอมูลการขอดู  
ผลการทดสอบความรูของผูขอข้ึนทะเบียน
เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต โดยแบง 3 คร้ัง 
ซ่ึงมีผูประสงคขอดูผลการทดสอบ จำนวน 
1,612 ราย ดังน้ี  

¢ŒÍÁÙÅ½†ÒÂ·ÐàºÕÂ¹ÊÁÒªÔ¡¼ÙŒ·ÓºÑÞªÕ¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ 

  • ครั้งที ่ 1 ผูขอดูผลการทดสอบ 
จำนวน 410 ราย   
  • ครั้งที ่ 2 ผูขอดูผลการทดสอบ 
จำนวน 550 ราย   
  • ครั้งที ่ 3 ผูขอดูผลการทดสอบ 
จำนวน 652 ราย 
 8. รับและบันทึกขอมูลคำขอท่ัวไป
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผูฝกหัดงาน
สอบบัญชี จำนวน 390 ราย  
 9. รับและบันทึกขอมูลคำขอขึ้น
ทะเบ ียนเป นผู สอบบัญชีร ับอน ุญาต 
จำนวน 415 ราย 
 10. การออกหนังสือแจงชำระคา
ธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูสอบบัญช ี 
รับอนุญาต จำนวน 2,366 ราย  
 11. รับและบันทึกขอมูลคำขอชำระ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูสอบบัญช ี 
รับอนุญาต จำนวน 2,414 ราย 
 12. การออกใบอนุญาตและใบแทน 
ใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหแก 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 517 ราย 
 13. การออกหนังสือแจงผลสอบ
สะสมครบ 6 รายวิชา จำนวน 436 ราย 
 14. การออกหนังสือแจงเตือนการ
แสดงหลักฐานการพัฒนาความรูตอเนื่อง
ทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตพรอม 
การแสดงตัวของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
จำนวน 8,135 ราย 
 15. รับและบันทึกขอมูลการแสดง
หลักฐานการพัฒนาความรูตอเน่ืองทางวิชาชีพ 
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  จำนวน 7,918 ราย 
 16. รับและบันทึกขอมูลการแสดง
ตัวของผูสอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 
7,859 ราย 
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 17. ร ับและบันทึกขอมูลคำขอ
พิจารณาหลักสูตรการพัฒนาความรูตอเน่ือง
ทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
จำนวน 1,678 หลักสูตร 
 18. ร ับและบันทึกขอมูลคำขอ
พิจารณาหนวยงานผูจัดการอบรมหรือ
สัมมนา และวิทยากรการพัฒนาความรูตอ
เน่ืองทางวิชาชีพบัญชี จำนวน 89 ราย 
 19. รับและบันทึกขอมูลคำขอการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลการพัฒนาความรูตอ
เน่ืองทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
จำนวน 178 หลักสูตร 
 20. รับและบันทึกขอมูลคำขอการ
พิจารณาประเภทการพัฒนาความรูตอเน่ือง 
ทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่
นอกเหนือจากหลักสูตรการพัฒนาความรู
ตอเน่ืองทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
จำนวน 285 ราย 
 21. รับและบันทึกการยื่นรายชื่อ  
ผู เขาอบรมหรือสัมมนาของหนวยงาน  
ผูจัดการอบรมหรือสัมมนาสำหรับหลักสูตร
การพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพของ  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 72,850 ราย 
 22. รับและบันทึกขอมูลหนังสือ
ชี้แจงการยื่นรายงานการฝกหัดงานสอบ
บัญช ี กรณีสำนักงานมีผู สอบบัญช ี 
รับอนุญาตมากกวาหน่ึงราย และไดมีการ  
ลงลายมือชื่อรับรองผูฝกหัดงานสอบบัญชี 
จำนวน 2,179 ราย 
 23. รับและบันทึกขอมูลคำขอการ
ผอนผันการแสดงหลักฐานการพัฒนา
ความรูตอเน่ืองทางวิชาชีพของผูสอบบัญชี
รับอนุญาต จำนวน 105 ราย 

 24. รับและบันทึกขอมูลคำขอผอนผัน 
การแสดงตัวของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
จำนวน 40 ราย 
 25. การตอบหนังส ือของฝาย
ทะเบียนสมาชิกสัมพันธในสวนผูฝกหัดงาน
สอบบัญชี, ผูสอบบัญชีรับอนุญาต และ
หนวยงานผู จ ัดการอบรมหรือสัมมนา
จำนวน 1,257 ฉบับ 
 26. รับและบันทึกขอมูลคำขอการ
ยกเลิกการพักใชใบอนุญาตเปนผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต จำนวน 99 ราย 
 27. การสรุปจำนวนผูสอบบัญช ี
รับอนุญาต 10,698 ราย โดยแบงสถานะ
ดังน้ี 
 • ถึงแกกรรม จำนวน 210 ราย   
  • เพิกถอน จำนวน 165 ราย 
  • พักใชใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาต จำนวน 7 ราย 
  • ไมชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาต
เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 386 ราย 
  • ขาดตออายุใบอนุญาตเปนผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต จำนวน 1,683 ราย 
   • คงอยู จำนวน 8,254 ราย 
 
หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี 24 มีนาคม 
พ.ศ. 2554 
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 1  วิธีการเสนอและการพิจารณารางขอบังคับ พ.ศ. 2547   29 ธันวาคม 2547  
 2  สมาชิกและการรับสมัครสมาชิก พ.ศ. 2547  29 ธันวาคม 2547 
 3  คาบำรุงสมาชิก พ.ศ. 2547  29 ธันวาคม 2547 
 4  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 29 ธันวาคม 2547 
  และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ัง พ.ศ. 2547  
 5  คุณสมบัติและลักษณะตองหาม การเลือกต้ังหรือการแตงต้ัง การดำรงตำแหนง  29 ธันวาคม 2547 
  การพนจากตำแหนง ของประธานคณะกรรมการ หรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแตละดาน 
  อำนาจหนาท่ี และการดำเนินการอ่ืนของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแตละดาน พ.ศ. 2547  
 6  ผูทำบัญชี พ.ศ. 2547  29 ธันวาคม 2547 
 7  การออกใบอนุญาต และคาธรรมเนียนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2547 29 ธันวาคม 2547 
 8  การประชุมใหญและการเสนอเร่ืองใหท่ีประชุมใหญพิจารณา พ.ศ. 2547 29 ธันวาคม 2547 
 9  คุณสมบัติและลักษณะตองหาม การเลือกต้ังหรือการแตงต้ัง การดำรงตำแหนง  1 มีนาคม 2548 
  การพนจากตำแหนงของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแตละดาน  
  อำนาจหนาท่ี และการดำเนินการอ่ืนของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแตละดาน 
   (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2548  
 10  ระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบัญชีของผูดำรงตำแหนงกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2548 30 พฤษภาคม 2548 
 11  คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การคัดเลือก และการพนจากตำแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 30 พฤษภาคม 2548 
  ในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี พ.ศ. 2548  
 12  การพิจารณาเก่ียวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549 19 มิถุนายน 2549 
 13  หลักเกณฑและวิธีการฝกหัดงาน การทดสอบเก่ียวกับวิชาชีพบัญชีของผูขอรับ 19 มิถุนายน 2549 
  ใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549  
 14  การปฏิบัติหนาท่ี อำนาจหนาท่ี และการพนจากตำแหนงของผูดำรงตำแหนงอุปนายก 27 มิถุนายน 2549 
  เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหนงอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการสภาวิชาชีพ 
  กำหนด พ.ศ. 2549  
 15  หลักเกณฑ และวิธีการเก่ียวกับการเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุมสัมมนา 27 ธันวาคม 2550 
  เพ่ือพัฒนาความรูตอเน่ืองทางวิชาชีพของผูสอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2550  
 16  คุณสมบัติและลักษณะตองหาม การเลือกต้ังหรือการแตงต้ัง การดำรงตำแหนง  27 ธันวาคม 2550 
  การพนจากตำแหนงของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแตละดาน  
  อำนาจหนาท่ีและการดำเนินการอ่ืนของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแตละดาน 
  (แกไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2) พ.ศ. 2550  
 17  การออกใบอนุญาต และคาธรรมเนียมใบอนุญาต  19 มีนาคม 2551 
  เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (แกไขเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1) พ.ศ. 2551  
 18  หลักเกณฑและวิธีการฝกหัดงาน การทดสอบเก่ียวกับวิชาชีพบัญชีของผูขอรับใบอนุญาต 14 ตุลาคม 2552 
  เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (แกไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1) พ.ศ. 2552  
 19  จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 3 พฤศจิกายน 2553 

 ฉบับท่ี  เร่ือง  วันท่ีประกาศ 
   ในราชกิจจานุเบกษา 

¢ŒÍºÑ§¤ÑºÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ 
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¢ŒÍ¡ÓË¹´áÅÐ»ÃÐ¡ÒÈÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑÞªÕ 
   เร่ือง  วันท่ีประกาศ 
   ในราชกิจจานุเบกษา 

ขอกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของ 19 มิถุนายน 2549 
ผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2549  
 
ขอกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี เร่ือง การกำหนดองคประกอบ วิธีการแตงต้ังและอำนาจหนาท่ี 16 พฤศจิกายน 2549 
ของคณะอนุกรรมการสอบสวนเก่ียวกับจรรยาบรรณ พ.ศ. 2549  
 
ขอกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการสอบสวน 18 มิถุนายน 2550 
ของคณะอนุกรรมการสอบสวน พ.ศ. 2550  
 
ขอกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี เร่ือง ขอบเขตของวิชาท่ีตองทดสอบเก่ียวกับวิชาชีพบัญชี 26 มกราคม 2554 
ของผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ.  2553  
 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 6/2551  เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีการในการชำระคาธรรมเนียม 19 มีนาคม 2551 
ใบอนุญาตและการแสดงตัวของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ท่ี 77/2551 เร่ือง หลักเกณฑการใหความเห็นชอบเปนผูจัดอบรม   
หรือสัมมนา และหลักสูตร  
 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 15/2552 เร่ือง หลักเกณฑวิธีการอุทธรณและการพิจารณา 26 มิถุนายน 2552 
อุทธรณผลการทดสอบเพ่ือข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2552  
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ที ่สวบช. 737/2554    วันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2554 
เร่ือง ขอเรียนเชิญประชุมใหญสามัญสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำป พ.ศ. 2554 
เรียน สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
สิง่ท่ีสงมาดวย แบบตอบรับเขารวมประชุมฯ พรอมแผนท่ีสถานท่ีต้ังสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
 
   ดวยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ จะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำป พ.ศ. 2554 ในวันเสารท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2554 
เวลา 08.00-11.00 น. ณ ศูนยอบรมสัมมนาศาสตราจารยเกียรติคุณ เกษรี ณรงคเดช ช้ัน 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ เลขท่ี 133  
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

   วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป พ.ศ. 2553 เม่ือวันเสารท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
   วาระท่ี 3 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
   วาระท่ี 4 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี ประจำป พ.ศ. 2554 
   วาระท่ี 5 พิจารณารางขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี...) เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการฝกหัดงานการทดสอบเก่ียวกับวิชาชีพบัญชี  
     ของผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต (แกไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2) พ.ศ.... 
   วาระท่ี 6 พิจารณารางขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับท่ี...) เร่ือง การพิจารณาเก่ียวกับจรรยาบรรณ (แกไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1) พ.ศ..... 
   วาระท่ี 7 พิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลเพ่ือดำรงตำแหนงกรรมการจรรยาบรรณ 7 คน แทนกรรมการท่ีครบวาระ และพิจารณา   
     ใหความเห็นชอบบุคคลเพ่ือดำรงตำแหนงกรรมการจรรยาบรรณ เพ่ิม 3 คน 
   วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืนๆ (หากมี) 
 
   พรอมกันน้ี สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอเรียนเชิญทานรวมสัมมนา ใหหัวขอ “ตามติดความกาวหนาของวิชาชีพบัญชี ท่ีใชอยูปจจุบัน”   
ระหวางเวลา 11.00 - 12.00 น. 
   สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอความรวมมือทานสมาชิกฯ กรุณาแจงความจำนงในการเขารวมประชุมตามแบบตอบรับเขารวม  
การประชุมใหญสามัญฯ ดังส่ิงท่ีสงมาดวย ภายในวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2554 ดวยระบบออนไลน ท่ี www.fap.or.th หรือโทรสาร  
หมายเลข 0-2685-2502 หรือ 0-2685-2504  
   ทั้งน้ี ทานสามารถติดตอขอรับเอกสารการประชุม กอนการประชุมไดท่ีสภาวิชาชีพบัญชีฯ หรือดาวนโหลดท่ี www.fap.or.th และ  
ในวันประชุมใหญฯ ขอใหทาน โปรดแสดงบัตรสมาชิก และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนของทางราชการในการลงทะเบียนดวย 
   อน่ึง เพ่ือความสะดวกในการเดินทางเขารวมประชุม ทานอาจโดยสารรถไฟฟา BTS ลงสถานีอโศก (ใชเสนทางจุดเช่ือมตอกับรถไฟฟาใตดิน 
MRT เพ่ือออกดานประตูติดสยามสมาคม) หรือโดยรถไฟฟาใตดิน MRT (ลงสถานีสุขุมวิท ใชทางออกประตูหมายเลข 1 ดานติดกับสยามสมาคม)  
ดังแผนท่ีสถานท่ีต้ังสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขารวมการประชุมในวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ   

UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING  
FEDERATION OF ACCOUNTING PROFESSIONS 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

          
(นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย) 

เลขาธิการและเลขานุการ 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
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รายงานการประชมุใหญ่สามญัสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ประจําปี 2553 

วนัเสารที์! 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

ณ ศูนยอ์บรมสมัมนา ชั"น 6 อาคารสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

___________________ 

เปิดประชุมเวลา  09.00 น. 

นางสาวภัทรินทร์  ทัตติ เจ้าหน้าที!สภาวิชาชีพบัญชีฯ ผู้ทาํหน้าที!พิธีกร แจ้งให้ที!ประชุมทราบว่า  
ในการประชุมใหญ่สามัญครั"งนี"  มีสมาชิกลงชื!อเข้าร่วมประชุมจํานวน 539 คน ประกอบด้วย สมาชิกสามัญ 
จาํนวน 524 คน สมาชิกวิสามัญและสมาชิกสมทบจํานวน 15 คน ซึ!งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบงัคับสภา
วิชาชีพบัญชี (ฉบับที! 8) ข้อ 10 วรรคสอง ที!กาํหนดว่าเมื!อมีสมาชิกสามัญเข้าประชุมครบองค์ประชุม (ไม่น้อย
กว่า 200 คน) จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชีฯ ประจาํปี 2553 โดยเรียนเชิญคณะผู้ดาํเนินการ
ประชุมใหญ่สามัญสภาวิชาชีพบัญชีฯ ขึ"นบนเวท ีดังนี"   

ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ เกษรี  ณรงค์เดช นายกสภาวิชาชีพบัญชี 

นายพิชัย  ชุณหวชิร   อปุนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร 
นายสนัติ  วิลาสศักดานนท ์  อปุนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทาํบัญชี 

นายลักษณะน้อย พึ!งรัศมี  อปุนายกและประชาสมัพันธ ์

นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย   เลขาธกิารและเลขานุการ  
นางวิไล  ฉัททนัต์รัศมี   เหรัญญิก 

ผศ.ดร. ประวิตร นิลสวุรรณากุล ประธานคณะอนุกรรมการกาํหนดจรรยาบรรณ   

หลังจากนั"น นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการและเลขานุการ ได้เชิญ ศาสตราจารย์ 

เกยีรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานในที!ประชุม ซึ!งได้เสนอระเบียบวาระการประชุม
ให้ที!ประชุมทราบ และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี"  

วาระที! วาระที! 11  เรื!องที!ปเรื!องที!ประธานแจง้ใหที้!ประชมุทราบระธานแจง้ใหที้!ประชมุทราบ  

นายกสภาวิชาชีพบญัชีแจ้งให้ที!ประชุมว่า สถานที!จัดการประชุมครั"งนี"  คือ ศูนย์อบรมสัมมนาของ
อาคารสํานักงานสภาวิชาชีพบัญชีแห่งใหม่ที! เป็นของสมาชิกทุกท่าน ส่วนการดําเนินการในรอบปีที! ผ่านมา 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้มีการดําเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื!อง เพื!อให้หน่วยงานกาํกับดูแลด้านบัญชีทุกแห่งไม่ก้าวล่วง
อาํนาจหน้าที!ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ซึ!งถือว่า เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และ 
ในหลักการ หากหน่วยงานกาํกับใดมีประเดน็ที!เกิดความไม่เข้าใจหรือทาํงานทับซ้อนกับงานที!เป็นความรับผิดชอบ 

ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ หน่วยงานกาํกับนั"นจะต้องแจ้งความต้องการเหล่านั"น ผ่านคณะกรรมการกาํกับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) โดยมีประเดน็สรุปการดาํเนินการเพื!อเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ดังนี"  

(1) สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ดาํเนินการโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และ
ความเหน็ชอบเป็นเอกฉันทข์องที!ประชุมของผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
คัดค้านและทกัท้วงในประเดน็ที!สาํนักงาน ก.ล.ต. ได้ขยายกรอบอาํนาจการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบัญชีตามมาตรา 
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61 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ไปครอบคลุมถึงสาํนักงานสอบบัญชี โดยให้
สาํนักงานสอบบัญชีกรอกเอกสารเผยแพร่ที!มีรายละเอยีด ข้อมูลที!ถือว่าเป็นความลับในการปฏิบัติงานของภายใน
สาํนักงานสอบบัญชีหลายเรื!อง เช่น ชื!อลูกค้า ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี เป็นต้น และส่งให้กบัสาํนักงาน ก.ล.ต. ภายใน
วันที! 31 สงิหาคม 2553 รวมทั"ง ต่อมาอีก 3-4 เดือน สาํนักงาน ก.ล.ต. ได้มีการลงข่าวหนังสือพิมพ์ว่าสาํนักงาน 
ก.ล.ต. จะให้สาํนักงานสอบบัญชีไปขึ"นทะเบียนกบัสาํนักงาน ก.ล.ต. ภายในปี 2556 ซึ!งสร้างความตื!นตระหนกให้กบั
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังนั"น เมื!อพิจารณา
ว่าประเทศไทยในฐานะที!เป็นสมาชิกของสมาพันธ์วิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ (IFAC) สาํนักงานสอบบัญชีต้อง
ปฏบัิติตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของสาํนักงานสอบบัญชี (ISQC 1) และในการกาํกบัดูแลคุณภาพมาตรฐาน
ของสาํนักงานสอบบัญชีและจะต้องเกี!ยวเนื!องกับการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั"น เหน็ว่าเป็นหน้าที!
ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ เนื!องจาก สภาวิชาชีพบัญชีฯ จะต้องควบคุมคุณภาพตาม ISQC 1 ที!สภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กาํหนด และสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในฐานะสมาชิก IFAC จะต้องทาํตามข้อตกลงระหว่างกัน อย่างไรกต็าม สภาวิชาชีพ
บัญชีฯ ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีตามที!กล่าว ได้มีหนังสือถึงสํานักงาน ก.ล.ต. เพื!อคัดค้านการ
ดําเนินการตรวจสอบสาํนักงานสอบบัญชีดังกล่าวภายในกรอบระยะเวลาวันที! 31 สิงหาคม 2553 ที!กาํหนด  
แต่ไม่ได้รับคาํตอบเรื!องนี"แต่อย่างใด และในช่วงต่อมา สาํนักงาน ก.ล.ต. ยังไม่หยุดหรือชะลอการดาํเนินการเรื!องนี"  
โดยได้จ้างที!ปรึกษาจากเงินสนับสนุนของธนาคารโลก มาให้ความรู้ การควบคุมคุณภาพสาํนักงานเพื!อยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานของผู้สอบบญัชีและสาํนักงานสอบบญัชี ซึ!งเป็นสิ!งที!ดีในเรื!องการให้ความรู้  แต่ในการอบรมที!กล่าว 
สาํนักงาน ก.ล.ต. ได้แจกแบบฟอร์ม เพื!อให้ผู้สอบบัญชีที!เข้าอบรมแสดงความจาํนงให้สาํนักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจ 
เยี!ยมสาํนักงานของตนได้แบบสมัครใจ โดยมีการจูงใจให้สาํนักงานสอบบัญชีที!ผ่านการรับรองของสาํนักงาน ก.ล.ต. 
แล้ว ผู้สอบบัญชีของสาํนักงานดังกล่าว ได้รับการยกเว้นไม่ต้องผ่านการกลั!นกรองเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

อย่างไรกต็าม สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้หารือที!ปรึกษากฎหมาย และได้มีหนังสือทักท้วงถึงระดับ
บริหารหลายท่าน โดยขอให้พิจารณาหลักการและเหตุผลที!สาํนักงาน ก.ล.ต. จะขยายอาํนาจไปสู่ยังสาํนักงานสอบ
บัญชีมีลักษณะเข้าข่ายที!จะเป็นการกระทาํที!ปราศจากอาํนาจทางกฎหมาย เป็นการเลือกปฏิบัติที!ไม่เป็นธรรมหรือ
มีลักษณะเป็นการสร้างขั"นตอนโดยไม่จาํเป็นหรือสร้างภาระแก่ผู้สอบบัญชีเกินสมควร เป็นการก้าวล่วงอาํนาจ
หน้าที!ของ กกบ. และสภาวิชาชีพบัญชีฯ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี ซึ!งอาจจะถูกฟ้องร้องดาํเนินคดีเพื!อ
ขอให้เพิกถอนประกาศที!ไม่เป็นธรรมของสาํนักงาน ก.ล.ต. ได้ แต่ยังไม่มีผลตอบรับเพื!อแก้ไขประเดน็ปัญหาให้
เป็นที!สิ"นสดุ แต่มีเสยีงสะท้อนว่า สภาวิชาชีพบัญชีฯ เข้าไม่ถงึสื!อสารมวลชน จึงขอให้สมาชิกที!มีลู่ทางให้ช่วยเรื!อง
ข่าวสารให้แจ้งมาที!สภาวิชาชีพบัญชีฯ และขอให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตยังต้องยื!นขึ"นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตที!สภาวิชาชีพบญัชีฯ ต่อไป 

ส่วนประเด็นเรื!อง CPTA นั"น มีข้อยุติโดยสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้วินิจฉัยว่า 
อธิบดีกรมสรรพากร โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อาศัยอาํนาจตาม 3 สัตต แห่ง
ประมวลรัษฎากร มีอาํนาจที!จะออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี!ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี เรื!อง 
กาํหนดระเบียบเกี!ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีเพื!อประโยชน์แห่งการจัดเกบ็ภาษีอากร ตามมาตรา 3 
สตัต แห่งประมวลรัษฎากรได้ แต่ต้องไม่ก้าวล่วงมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
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(2) สภาวิชาชีพบัญชีฯ คาดว่า จะสามารถดําเนินการจัดตั!งศูนย์บริการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์ 
E-learning ด้านวิชาการบญัชีเพื"อให้บริการแก่สมาชิก นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั"วไป ให้มีโอกาสศึกษา 
ค้นคว้าหนังสอืและเอกสารวิชาการต่างๆ ทางด้านการบัญชี พร้อมพัฒนาการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางบัญชี
ให้กบัสมาชิก ประมาณกลางปี 2554  

(3) สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้เป็นศูนย์กลางติดต่อให้กบัสมาชิกของประเทศไทย เพื"อเชิญชวนสมาชิก 

เข้าร่วมการประชุม World Congress of Accountants ครั!งที" 18 ระหว่างวันที" 8-11 พฤศจิกายน 2553 ณ กรุง
กวัลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ"งถอืเป็นการชุมนุมของนักบัญชีทั"วโลก ที"จัดขึ!นทุก 4 ปีภายใต้การสนับสนุนของ
สมาพันธนั์กบัญชีโลก โดยคาดว่าการประชุมครั!งนี!  จะมีนักบัญชีเข้าร่วมถงึ 6,000 คน จาก 123 ประเทศ 

มติที ประชมุมติที ประชมุ  รับทราบ  

วาระที  2 รบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจําปี พ.ศ. 2552 เมื อวนัที  27 มิถุนายน พ.ศ. 2552 

นางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั เลขาธิการและเลขานุการ ได้แจ้งให้ที"ประชุมทราบว่า สภาวิชาชีพ
บญัชีฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี พ .ศ. 2552 เมื"อวันที"  27 มิถุนายน พ.ศ. 2552  
ในรูปแบบแผ่นซีดี ให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที"ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมใหญ่สามัญประจาํปี พ.ศ. 2552 ซึ"งมีเอกสารปรากฏในหน้าที" 134-140 ของหนังสือรายงานประจาํปี 
พ.ศ. 2552-2553 ที"ได้แจกในวันนี!  

นายจิรพงษ ์เวชมงคลกร สมาชิกเลขที" 3100901071700 ได้ขอแก้ไขข้อความหน้า 138 วาระที" 
4.2 ในข้อ (1) จากข้อความเดิม “(1) เห็นว่าควรแก้ไขประเด็นเสรีภาพในทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติสทิธเิสรีภาพ ที"อ้างบทจาํกัดสิทธิผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตราที" 19 กับมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ”  
เป็นข้อความใหม่ “(1) เหน็ว่าควรแก้ไขประเดน็เสรีภาพในทางวิชาการ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติสิทธิเสรีภาพ 
ที"อ้างบทจาํกดัสทิธผู้ิประกอบวิชาชีพตามมาตราที" 19 กบัมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” 

มติที ประชมุ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี พ.ศ. 2552 เมื"อวันที" 27 มิถุนายน พ.ศ. 2552  

วาระที  วาระที  33  รบัรองงบการเงินสาํหรบัปีสิ" นสุด ณ วนัที  รบัรองงบการเงินสาํหรบัปีสิ" นสุด ณ วนัที  31 31 ธนัวาคม พธนัวาคม พ..ศศ. . 25525522  

นางวิไล  ฉทัทนัตร์ศัมี เหรญัญกิ รายงานงบการเงินสาํหรับปีสิ!นสดุ วันที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 
ซึ"งมีรายละเอยีดปรากฏในรายงานประจาํปี หน้า 142-167 และสรปุเหตุการณส์าํคัญให้ที"ประชุมทราบพอสังเขป
ได้ดังนี! 

งบดุล (ณ วนัที  31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552)  
สนิทรพัย ์รวม 505.36 ล้านบาท แยกเป็น 

- สนิทรัพย์หมุนเวียน 100.54 ล้านบาท ซึ"งมีรายการสาํคัญ คือ เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 98.47 ล้านบาท สนิค้าคงเหลือ 1.28 ล้านบาท และสนิทรัพย์หมุนเวียนอื"น 0.79 ล้านบาท   

- สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 404.81 ล้านบาท ซึ"งมีรายการที"สาํคัญ คือ ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์–
สุทธิ 376.75 ล้านบาท เงินลงทุนระยะยาว 15.00 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 6.51 ล้านบาทและสิทธิการเช่า–
สทุธ ิ6.19 ล้านบาท 
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หนี สนิและทุนสะสม รวม 505.36 ล้านบาท แยกเป็น 

- หนี!สนิรวม 92.00 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี!สนิหมุนเวียน 78.90 ล้านบาท ซึ"งมีรายการ
สาํคัญ คือ รายได้รับล่วงหน้า 42.78 ล้านบาท เงินสนับสนุนรับล่วงหน้า 19.66 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวที"ครบ
กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 11.20 ล้านบาท และหนี!สินหมุนเวียนอื"น 5.26 ล้านบาท สาํหรับหนี!สินไม่หมุนเวียน 
จะเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร-สทุธ ิ13.10 ล้านบาท 

- รวมเงินทุนสะสม 413.35 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกองทุนทั"วไป 327.90 ล้านบาท และ
เงินกองทุนรับโอนจากสมาคมนักบัญชีฯ 85.45 ล้านบาท  

งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย (สาํหรบัปีสิ นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552) 

รายได้ก่อนเงินรับบริจาคสงูกว่าค่าใช้จ่ายสทุธสิาํหรับปี 2552 จาํนวน 53.46 ล้านบาท แยกเป็น 

- รายได้รวม 83.01 ล้านบาท มีรายการสาํคัญ คือ รายได้จากการอบรมและสัมมนา 31.86 

ล้านบาท  รายได้ค่าบํา รุงสมาชิก 23.25 ล้ านบาท รายได้ค่าธรรมเนียมการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาต 13.67 ล้านบาท และรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7.64 ล้านบาท   
- ค่าใช้จ่ายรวม 77.06 ล้านบาท ซึ"งมีรายการสาํคัญ คือ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 41.26 

ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา 20.27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการจัดทดสอบเป็นผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาต 6.22 ล้านบาท  
ที"ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารับรองงบการเงินสาํหรับปีสิ!นสุด ณ วันที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2552 และมีประเดน็การแก้ไขและความเหน็สรุปได้ดังนี!  
- รองศาสตราจารยวิ์สาข ์หงษศิ์ริรตัน ์ สมาชิกสามัญเลขที" 3100602108172 ขอแก้ไขหน้า 

144 โดยขอเพิ"ม “สิทธิการเช่า” เป็น “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้เพิ"ม นโยบาย
เกี"ยวกับการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และนโยบายของการเปิดเผยนโยบาย เรื"อง ที"ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ เนื"องจากได้ระบุว่าไม่มีการคิดค่าเสื"อมราคาสะสมสาํหรับที"ดิน แต่ไม่มีข้อมูลใดที"แสดงว่าที"ดินได้มีการ
แสดงราคาด้วยราคาทุนหรือราคาใด หรือนโยบายเกี"ยวกบัระบบสารสนเทศ  

- นาวาเอกประจักษ ์วังกานนท์ สมาชิกสามัญเลขที"  3120101159602 ขอให้มีการ
ทบทวนการดาํเนินการของสภาวิชาชีพบัญชีฯ คือ การให้ประโยชน์สมาชิก เช่น สวัสดิการ การลดค่าบาํรุงสมาชิก
และค่าอบรมสมัมนา เป็นต้น  

- นายบุญธรรม เล็กสุวฒัน ์สมาชิกสามัญเลขที" 3119900030277 ให้ข้อสังเกตว่า ให้มี
การควบคุมการเพิ"มของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดปริมาณสินค้าคงเหลือที"มีจาํนวนสูง การดาํเนินการของที"ดิน
เช่าในส่วนของที"ดินพระมหากษัตริย์ และยืนยันให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ด้วย  

- นายจํารสั ปิงคลาศยั สมาชิกสามัญเลขที" 3100202103751 มีความเห็นว่าข้อมูลงบ
การเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะมี 2 ส่วนคือ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีเพียงหน้า
เดียวที"จะไม่มีเลขหน้า ส่วนที"สองเป็นงบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ที"แสดงสินทรัพย์จะต้องเป็นหน้า 1 และ
ต้องเรียงหน้ากันไปจนถึงหมายเหตุข้อสุดท้าย อีกทั!ง เหน็ว่าเหรัญญิกซึ"งทาํหน้าที"ผู้ทาํบัญชี จะต้อง co-sign ใน
ฐานะ CFO ร่วมกับนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในฐานะ CEO เพื"อแสดงความรับผิดชอบต่องบการเงินเพื"อเป็น
ตัวอย่างที"ดีแก่องค์การอื"นๆ ด้วย 
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สาํหรับประเดน็ข้างต้น กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้ชี!แจงประเดน็ต่างๆ สรุปได้ดังนี!  
- ประธาน ให้ข้อมูลที"ประชุมว่า สภาวิชาชีพบญัชีฯ พร้อมรับข้อสงัเกตเพื"อการปรับปรงุงานให้

ดีขึ! นโดยเฉพาะข้อสังเกตในเรื"องของการให้ชื"อของการติดต่อสื"อสารกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ  สาํหรับข้อซักถามที"
เกี"ยวกับเรื"องของสิทธิในที"เช่า และอาคารที"ทาํการสมาคมเดิมนั!น ขอแจ้งว่า ตั!งแต่ 2 ปีที"ผ่านมา ได้เคยเชิญชวน
สมาชิกทุกท่านเพื"อช่วยหาผู้สนใจ และตลอดเวลา สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้พยายามติดต่อผู้สนใจเช่าช่วง ซึ"งขณะนี!  สภา
วิชาชีพบัญชีฯ กาํลังปรับปรุงที"ดินตรงเชิงสะพานซังฮี!  เพื"อเป็นที"จอดรถส่วนเรื"องผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภา
วิชาชีพบัญชีฯ นั!น เป็นมติของที"ประชุมใหญ่สามัญ และนายอนุชาต ชัยประภา เสนอเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยไม่คิดค่าตอบแทน 

- เหรญัญกิ ยินดีเซน็เป็น co-sign ในงบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และยืนยันการโอน
กองทุนที"ทาํการแห่งใหม่แล้ว รวมทั!งขอรับข้อสงัเกตและความเหน็ไปปรับปรุงต่อไป 

มติที ประชมุ รับรองงบการเงินสาํหรับปีสิ!นสดุ ณ วันที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 หลังมีการแก้ไข 

วาระที  วาระที  44  เรื องเพื อพจิารณาเรื องเพื อพจิารณา  

4.1 แต่งตั"งผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตประจําปี พ.ศ. 2553 

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการและเลขานุการ  เสนอที"ประชุมพิจารณาแต่งตั!ง    
นายอนุชาต ชยัประภา เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจําปี พ.ศ. 2553 ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณาว่า ที"ประชุมใหญ่สามัญหลายปีที"ผ่านมาได้มีมติเอกฉันท์ให้แต่งตั!ง นายอนุชาต ชัยประภา  
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และที"ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้มีมติเป็นเอกฉันท์
เช่นกนัให้เสนอที"ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาแต่งตั!ง นายอนุชาต ชัยประภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที" 
265 เป็นผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ประจาํปี พ.ศ. 2553 ต่อไปอกีปีหนึ"ง 

ที"ประชุมได้มีมติเอกฉันทใ์ห้แต่งตั!งนายอนุชาต ชัยประภา เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจาํปี 
พ.ศ. 2553 ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยมีสมาชิกให้ความเหน็เพิ"มเติมสรุปได้ดังนี!  

- นายกสภาวิชาชีพบญัชี ขอขอบคณุ นายอนุชาต ชัยประภา อีกครั!งหนึ"งที"กรุณาเสนอเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กบัสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยเสนอไม่รับค่าตอบแทน  

- นายจํารสั ปิงคลาศยั มีความเหน็ว่า นายอนุชาต ชัยประภา เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

มากว่า 10 ปี แล้ว ตั!งแต่สมัยเป็นสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ต่อเนื"องกันมา  
และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1210 บัญญัติว่า ผู้สอบบัญชีควรจะได้สินจ้าง เท่าใดให้ที"ประชุม
ใหญ่กาํหนด ซึ"งงานของผู้สอบบัญชีถือเป็นงานรับจ้างทาํของ จึงควรให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ จ่ายค่าตอบแทนกับ
ผู้สอบบัญชี และเสนอให้สาํนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) เข้ามาเป็นผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีฯ  
ในปีต่อๆ ไป ในอตัราสนิจ้างมิตรภาพ 

มติที ประชมุ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั! งนายอนุชาต  ชัยประภา เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ  

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ประจาํปี พ.ศ. 2553 
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วาระที  5 พจิารณาร่างขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที ... เรื อง จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี พ.ศ. .... 

นางสาวโสภาวดี  เลิศมนสัชยั เลขาธิการและเลขานุการ เสนอที!ประชุมพิจารณาร่างข้อบังคับ 

สภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที!.... เรื!อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. .... ซึ!งเป็นไปตามมาตรา 7(4)  
ของพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ที!กาํหนดให้สภาวิชาชีพกาํหนดจรรยาบรรณประกอบวิชาชีพ บัญชี 
และมาตรา 47 กาํหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดทาํจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีขึ"นเป็นภาษาไทย และ 

อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อกาํหนดในเรื!องต่างๆ ซึ!งได้แก่ 

1. ความโปร่งใส ความเป็นอสิระ ความเที!ยงธรรม และความซื!อสตัย์สจุริต 

2. ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏบัิติงาน 

3. ความรับผดิชอบต่อผู้รับบริการและการรักษาความลับ 

4. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือบุคคลหรือนิติบุคคลที! ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ปฏบิติัหน้าที!ให้ 

นอกจากนี"  สภาวิชาชีพบญัชีฯ ได้แต่งตั"งคณะอนุกรรมการกาํหนดจรรยาบรรณเป็นผู้กําหนดจรรยาบรรณ  

ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จึงขอเรียนเชิญ ผศ. ดร. ประวิตร นิลสุวรรณากุล ประธานคณะอนุกรรมการกาํหนด
จรรยาบรรณ รายงานข้อมูลประกอบการพิจารณาขออนุมัติร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที! ... เรื!อง 
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ....  

ผศ. ดร. ประวิตร นิลสุวรรณากุล ประธานคณะอนุกรรมการกาํหนดจรรยาบรรณ ได้ให้ข้อมูลสรุป
รายละเอยีดร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที!... เรื!อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. .... ดังนี" 

(1) จรรยาบรรณวิชาชีพ คือ ระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑท์ี!กาํกบัการกระทาํของผู้ประกอบวิชาชีพ  
(2) จรรยาบรรณวิชาชีพจะต้องถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของวิชาชีพซึ!งสูงขึ" นไปจากกฎหมาย  

ที!เรียกว่าจรรยาบรรณหรือมารยาทของวิชาชีพบัญชี เพื!อให้วิชาชีพบัญชีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
น่าเชื!อถอืของบคุคลที!เกี!ยวข้อง ดังนั"น จรรยาบรรณหรือมารยาทของวิชาชีพจึงเป็นสิ!งจาํเป็นสาํหรับวิชาชีพนั"นๆ  

(3) สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้แต่งตั"งคณะอนุกรรมการกําหนดจรรยาบรรณที!มีองค์ประกอบของ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลายด้าน คือ ผู้แทนจากหน่วยงานที!เกี!ยวข้อง ซึ!งได้แก่ ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ผู้แทนกรมสรรพากร ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสาํนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น เพื!อทาํหน้าที!ศึกษาและ
กาํหนดจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีสาํหรับผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที!ขึ"นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดทาํคาํชี"แจง
ของผู้สอบบัญชีและผู้ทาํบัญชี และจัดสัมมนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทั"งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเนื"อหาที!
นาํมาประกอบการจัดทาํร่างข้อกาํหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี มี IFAC - Code of Ethics for 

Professional Accountants พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มรรยาทของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ธรรม
เนียมปฏบัิติของวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย และอื!นๆ  

(4) ร่างข้อบังคับที!นาํเสนอประกอบด้วย 7 หมวด คือ 

- หมวดที! 1 บททั!วไป 

- หมวดที! 2 ความโปร่งใส  ความเป็นอสิระ  ความเที!ยงธรรม และความซื!อสตัย์สจุริต 

- หมวดที! 3 ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏบัิติงาน 

- หมวดที! 4 การรักษาความลับ 
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- หมวดที! 5 ความรับผดิชอบต่อผู้รับบริการ 

- หมวดที! 6 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลที! ผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีปฏบิัติหน้าที!ให้ 

- หมวดที! 7 ความรับผดิชอบต่อเพื!อนร่วมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั!วไป 

หลังจากที!ที!ประชุมรับทราบรายงานสรุปข้อมูลข้างต้น ที!ประชุมได้มีประเด็นการแก้ไข การแสดง
ความเหน็ และข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี"  

- นางสาววิไล วชัระชยัศิริกุล สมาชิกสามัญเลขที! 3750200388591 มีประเดน็ความเหน็เกี!ยวกับ
ร่างข้อบังคับรวม 17 ประเดน็ แต่ได้แจ้งความเหน็บางประเดน็ สรุปได้ดังนี"   

1) หน้า 2 ข้อ 3 คํานิยาม “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” บรรทัดที! 3 ที!ระบุข้อความว่า “ตามที!
กฎกระทรวงกําหนด” นั"น เห็นควรให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ ตรวจสอบอํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่า
สามารถออกกฎกระทรวงได้หรือไม่ ซึ!งหากตรวจสอบว่าไม่มีอาํนาจ ให้ตัดข้อความที!กล่าวออก 

2) หน้า 3 คาํนิยาม “กรอบวิชาชีพบัญชี” ที!บัญญัติข้อความ “แนวปฏิบัติของวิชาชีพบัญชี” นั"น 
เห็นว่าแนวปฏิบัติแปลว่าจะมีทางเลือกให้ปฏิบัติ ซึ!งอาจมีการตีความที!แตกต่างกันเพื!อกาํหนดโทษได้และไม่ควร
กาํหนดไว้ในข้อบังคับจรรยาบรรณ ซึ!งถอืว่าเป็นอนุกฎหมายของพระราชบัญญัติวชิาชีพบัญชี 

3) หน้า 3 คาํนิยาม “การรักษาความลับ” บรรทดัที! 1 ให้ตัดว่า “ได้” ออก จึงอ่านเป็นข้อความ 
“...ที!โดยปกติองค์กรไม่เปิดเผยต่อ...” และบรรทัดที! 2 ข้อความ “...หรือใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื!น” นั"น  
ให้แก้ไขคาํว่า “ผู้อื!น” เป็น “บุคคล” เพื!อจะสื!อความหมายเป็นบคุคลธรรมดาและบคุคลที!เป็นนิตบิคุคล 

4) หน้า 3 ข้อ (1) (ค) เสนอขอตัดคําว่า “หลายแห่ง” ออก จึงอ่านเป็น “(ค) แสดง
ความเหน็ต่องบการเงินที!นาํส่งหน่วยงานราชการ ...” 

- ผศ. ดร. ประวิตร นิลสุวรรณากุล เหน็ว่าหากเป็นการแก้ไขถ้อยคาํหรือตั"งข้อสังเกตเกี!ยวกับ
ร่างข้อบังคับนี"  ให้สมาชิกส่งประเดน็การแก้ไขหรือข้อสงัเกตกลับมาให้คณะอนุกรรมการกาํหนดจรรยาบรรณเพื!อ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขถ้อยคํา โดยโครงร่างข้อบังคับดังกล่าวเป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีระหว่าง
ประเทศของ IFAC และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ซึ!งไม่ควรมีการเปลี!ยนแปลงโครงร่างนั"น  
แต่ประเดน็ต่างๆ จะเป็นประโยชน์ในการจัดทาํคาํชี"แจงของจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีสาํหรับผู้สอบ
บัญชีและสาํหรับผู้ทาํบัญชี 

- นายสิงหช์ยั อรุณวุฒิพงศ ์สมาชิกสามญัเลขที! 3101600806931 เสนอให้คณะอนุกรรมการ
กาํหนดจรรยาบรรณเชิญนางสาววิไล วชัระชยัศิริกุล เข้าร่วมประชุมเพื!อหาข้อสรุปเกี!ยวกับร่างข้อบังคับ 

สภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที!... เรื!อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. .... 

ที!ประชุมได้อธิปรายในประเด็นความเห็นที! เสนอแก้ไขถ้อยคําอย่างกว้างขวาง และที!ประชุม 

มีมติเหน็ชอบในหลักการของร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที! ... เรื!อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. .... โดยให้ 

(1) สภาวิชาชีพบัญชีฯ นาํร่างข้อบังคับฉบับที!ได้มีการรับรองในหลักการจากที!ประชุมใหญ่สามัญ  
ขึ"นเวบ็ไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และกาํหนดระยะเวลาเพื!อให้สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีฯ แสดงความคิดเหน็และ
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ข้อเสนอแนะเกี!ยวกับร่างข้อบังคับฉบับดังกล่าว เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 
2553 ทั"งนี"  จะเชิญนางสาววิไล วชัระชยัศิริกุล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกาํหนดจรรยาบรรณเพื!อหาข้อสรุป
เกี!ยวกบัร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที!... เรื!อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. .... 

(2) สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะอนุกรรมการกาํหนดจรรยาบรรณ จะนาํข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ
ของสมาชิกตามข้อ (1) ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม 2553 

(3) สภาวิชาชีพบัญชีฯ จะนาํร่างข้อบังคับที!ได้มีการพิจารณาแล้วเสร็จตามข้อ (2) ขึ"นเว็บไซต์ 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ อกีครั"ง เพื!อให้สมาชิกรับทราบและแสดงความคิดเหน็ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยจะถือ
เป็นที!สดุของการพิจารณา และดาํเนินการเสนอลงประกาศในราชกจิจานุเบกษาต่อไป  

มติที!ประชมุ เหน็ชอบในหลักการของร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที! .. เรื!อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. .... โดยให้สภาวิชาชีพบัญชีดาํเนินการตามข้อ (1)–ข้อ (3) ข้างต้น 

วาระที! 6 พจิารณาแต่งตั"งกรรมการจรรยาบรรณ 4 คนแทนกรรมการที!ครบวาระ 

นางสาวโสภาวดี เลิศมนสัชยั เลขาธิการและเลขานุการ สรุปข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่งตั"ง
กรรมการจรรยาบรรณ 4 คนแทนกรรมการที!ครบวาระ ดังนี"  

(1) พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

- มาตรา 50 ให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ มีจาํนวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบห้า
คน ซึ!งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแต่งตั"งโดยความเหน็ชอบของที!ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชี จากผู้ซึ!งมี
ความเที!ยงธรรมและมีความซื!อสตัย์สจุริตเป็นที!ประจักษ์ และมีคุณสมบติัและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี"  

(1) เป็นสมาชิกสามัญ 

(2) ประกอบวิชาชีพบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที!กําหนดในข้อบังคับ 

สภาวิชาชีพบัญชี 

(3) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผดิจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

(4) ไม่ดาํรงตาํแหน่งนายกสภาวิชาชีพบัญชีหรือเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการอื!นตาม
พระราชบัญญัตินี"   

- มาตรา 51 ให้กรรมการจรรยาบรรณมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และ 

อาจได้รับการแต่งตั"งอกีได้ แต่จะดาํรงตาํแหน่งเกินสองวาระติดต่อกนัไม่ได้  

(2) ขอ้บงัคบัสภาวิชาชีพบญัชี (ฉบบัที! 10) เรื!อง ระยะเวลาการประกอบวิชาชีพบญัชีของ 

ผูดํ้ารงตําแหน่งกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2548 ในขอ้ 3 กาํหนดให้ผู้ที!จะได้รับแต่งตั"งเป็นกรรมการ
จรรยาบรรณต้องประกอบวิชาชีพบัญชีด้านหนึ!งด้านใด หรือหลายด้านรวมกนัมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสบิปี 

(3) ปัจจุบันคณะกรรมการจรรยาบรรณมีจาํนวนทั"งสิ"น 11 คน ซึ!งมีรายชื!อปรากฏตามเอกสารที!
แจกในที!ประชุม และในเดือนมิถุนายน 2553 จะมีกรรมการจรรยาบรรณที!จะพ้นตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 4 คน 
คือ นายกมล จันทมิา (ครบ 1 วาระ) นายบุญรอด โบว์เสรีวงศ์ (ครบ 1 วาระ) ศาสตราจารย์กิตติคุณสุภาพรรณ 
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รัตนภรณ์ (ครบ 2 วาระ) และนางจันทรา อาชวานันทกุล (ครบ 2 วาระ) โดยมาตรา 51 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้กาํหนดไว้ว่า “ใหก้รรมการจรรยาบรรณซึ งพน้จากตําแหน่งตาม 

วาระปฏิบติัหนา้ที ไปพลางก่อนจนกวา่กรรมการจรรยาบรรณใหม่จะเขา้รบัหนา้ที ” 

(4) คณะอนุกรรมการสรรหาเพื!อคัดเลือกบุคคลที!เหมาะสมให้เป็นกรรมการจรรยาบรรณของ 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยจะเสนอต่อที!ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ประจาํ ปี 2553 ซึ!งมีศาสตราจารย์วิโรจน์  
เลาหะพันธุ ์เป็นประธาน และนายปกรณ์ เพญ็ภาคกุล เป็นอนุกรรมการ ได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้เหมาะสมเป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณแล้วมีมติให้เสนอรายชื!อบุคคลดังต่อไปนี" ซึ!งมีคุณสมบัติครบถ้วนใน
การดาํรงตาํแหน่งจรรยาบรรณ ต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบญัชี เพื!อเสนอต่อที!ประชุมใหญ่สภาวิชาชีพบัญชี
ประจาํปี พ.ศ. 2553 ดังนี" 

1. นายกมล  จันทมิา 
2. นายบุญรอด  โบว์เสรีวงศ์ 
3. นายศุกรีย์  แก้วเจริญ  

แทน ศาสตราจารย์กติติคุณสภุาพรรณ  รัตนาภรณ์ (ครบ 2 วาระ) 
4. ผศ. แน่งน้อย  ใจอ่อนน้อม   

แทน นางจันทรา  อาชวานันทกุล (ครบ 2 วาระ) 

สาํหรับวาระนี"  เลขาธิการและเลขานุการ ขอให้ที!ประชุมพิจารณาโดยให้สมาชิกที ไม่ใหค้วามเห็น
ชอบ ยกมือ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ นับจาํนวน ซึ!งที!ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั"งกรรมการ
จรรยาบรรณ 4 คน แทนกรรมการที!ครบวาระตามมติของคณะอนุกรรมการสรรหาเพื!อคัดเลือกบุคคลที!เหมาะสม
ให้เป็นกรรมการจรรยาบรรณของสภาวิชาชีพบัญชี  

มติที ประชมุ  อนุมติให้แต่งตั"งกรรมการจรรยาบรรณ 4 คน แทนกรรมการที!ครบวาระ คือ 1) นายกมล  จันทิมา 
2) นายบุญรอด โบว์เสรีวงศ์ 3) นายศกุรีย์ แก้วเจริญ และ 4) ผศ. แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม   

วาระที  7 เรื องอื นๆ  

7.1 ที ประชมุไดมี้การเสนอแนะเรื องอื นๆ ใหส้ภาวิชาชีพบญัชีฯ ดําเนินการ สรุปไดด้งันี"  
7.1.1 ขอให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ แก้ไขการเข้าเวบ็ไซต์สภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้ง่ายขึ"นโดยยกเลิก

คาํถาม pop up ก่อนเปิดการใช้ 

7.1.2 เสนอให้ยกเลิกการแสดงตนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

7.1.3 กาํหนดแนวปฏบิติัเกี!ยวกบัการรับรองขอฝึกหัดงาน  

7.1.4 ขอให้สภาวิชาชีพบัญชีให้ข้อมูลคาํถามที!มีสมาชิกสอบถามเป็นจาํนวนมาก 

7.1.5  ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างสถติิข้อมูลสมาชิกกบัสถติินิติบุคคล 

7.1.6 ขอให้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีประสานงาน
กบัสถาบันการศึกษาเพื!อรวบรวมงานวิจัยของระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษา
ไว้ในห้องสมุดของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
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นายกสภาวิชาชีพบญัชี ได้ชี!แจงประเดน็ข้อเสนอแนะข้างต้นว่า การแสดงตนของผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญชีมีความจําเป็นอย่างยิ"งเนื"องจากมีประเด็นที"สมาชิกได้เสียชีวิตแล้ว แต่มีการเซน็รับรองงบการเงิน 

อยู่ แต่ประเด็นนี!  สภาวิชาชีพบัญชีฯ มีการผ่อนผันให้มีกรรมการ หรืออนุกรรมการของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
สามารถเซน็รับรองการแสดงตนได้ ส่วนประเดน็ความแตกต่างระหว่างสถิติข้อมูลสมาชิกกับสถิตินิติบุคคลนั!น 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกัน และประเดน็รวบรวมงานวิจัย
เป็นความเหน็ที"ดี ซึ"งสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะรับไปพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

7.2 กําหนดวนัประชมุใหญ่สามญัสภาวิชาชีพบญัชีฯ  

ที"ประชุมเห็นควรกาํหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญในช่วงเดือนมิถุนายน 2554 โดยยังไม่
ระบุวันประชุม 

มติที!ประชมุ เหน็ชอบให้กาํหนดวันประชุมใหญ่สามัญครั!งต่อไปในช่วงเดือนมิถุนายน 2554 และในช่วงท้าย 
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธกิารและเลขานุการ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที"เสียสละ
เวลาเข้าร่วมประชุมและให้ความคิดเห็นที"เป็นประโยชน์ต่อการทาํงานของสภาวิชาชีพบัญชีฯ  
ซึ"งสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะนาํความคิดเหน็เหล่านั!นมาพิจารณาปรับปรุงการทาํงานต่อไป 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 

 

ลงชื"อ ประธานที"ประชุม 

(ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ เกษรี  ณรงค์เดช) 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 

 

ลงชื"อ 

(นางสาวโสภาวดี  เลิศมนัสชัย) 
เลขาธกิารและเลขานุการ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
 

ลงชื"อ 

(นางสาวทศันีย์  กวมทรัพย์) 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 

ลงชื"อ 

(ดร.มนตรี  เจนวิทย์การ) 

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

 

 

 

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

 

 

 

สําหรบัปีสิ! นสุด วนัที" 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ  สมาชิกและคณะกรรมการ 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที! 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบแสดง
การเปลี!ยนแปลงส่วนของเงินทุนสะสม และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ"นสดุวันเดียวกนัของแต่ละปีของสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ!งผู้บริหารของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความ
ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี"  ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อ  

งบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ปฏบัิติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที!รับรองทั!วไป ซึ!งกาํหนดให้ข้าพเจ้าต้อง
วางแผนและปฏบัิติงานเพื!อให้ได้ความเชื!อมั!นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที!ขัดต่อข้อเทจ็จริงอันเป็น
สาระสาํคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั"งที!เป็นจาํนวนเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที!สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ใช้ และประมาณการเกี!ยวกับรายการทางการเงินที!เป็นสาระสาํคัญ ซึ!งผู้บริหารของสภาวิชาชีพบัญชี  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้จัดทาํขึ"น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที!นาํเสนอใน
งบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื!อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที!เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง
ความเหน็ของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี" แสดงฐานะการเงิน ณ วันที! 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  
ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรับปีสิ" นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยถูกต้องตามที!ควรในสาระสาํคัญตามหลักการบัญชีที!รับรองทั!วไป 

 

 

(นายอนุชาต   ชัยประภา) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที! 265 

 

53 ซอยติวานนท ์37 หมู่ 2 

ตาํบลทา่ทราย อาํเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

วันที! 4 เมษายน 2554 
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

งบดุล 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 

 

สินทรพัย ์

   บาท 

 หมายเหตุ  2553  2552 

สินทรพัยห์มุนเวียน      

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 7  110,236,450.10  98,470,186.23 

เงินลงทุนระยะสั น 8  15,000,000.00  - 

สนิค้าคงเหลือ 9  1,167,099.85  1,283,690.64 

สนิทรัพย์หมุนเวียนอื!น   848,558.73  790,104.88 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน   127,252,108.68  100,543,981.75 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน      

เงินฝากธนาคารติดภาระคํ าประกนั 10  199,398.68  198,232.75 

เงินลงทุนระยะยาว 8  -  15,000,000.00 

ที!ดิน อาคารและอุปกรณ ์- สทุธ ิ 11  363,973,852.27  376,751,342.65 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน – สทุธิ 12  -  6,517,196.26 

สทิธกิารเช่า - สทุธ ิ 13  5,693,150.68  6,193,150.68 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื!น   138,495.11  158,495.11 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน   370,004,896.74  404,818,417.45 

รวมสินทรพัย ์   497,257,005.42  505,362,399.20 

 

 

ขอรับรองว่าเป็นรายการอนัถูกต้องและเป็นจริง 

 

.............................................................. 

(นางวิไล  ฉัททนัต์รัศมี) 
เหรัญญิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   

............................................................ 

(ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ เกษรี  ณรงค์เดช) 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี  

1 
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

งบดุล (ต่อ) 

ณ วนัที! 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 

 

หนี" สินและเงินทุนสะสม 

   บาท 

  หมายเหตุ  2553  2552 

หนี" สินหมุนเวียน      

รายได้รับล่วงหน้า  14  27,237,294.23  29,424,852.30 

เงินกู้ยืมระยะยาวที!ครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  15 และ 21.1  6,000,000.00  11,200,000.00 

เงินสนับสนุนรับล่วงหน้า 16  13,910,649.09  19,664,046.49 

หนี"สนิหมุนเวียนอื!น   6,992,631.54  5,261,823.53 

รวมหนี"สนิหมุนเวียน   54,140,574.86  65,550,722.32 

หนี" สินไม่หมุนเวียน      

รายได้รับล่วงหน้า 14  12,303,903.60  13,356,200.00 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สทุธิ 15 และ 21.1  8,000,000.00  13,100,000.00 

รวมหนี" สิน   74,444,478.46  92,006,922.32 

เงินทุนสะสม      

เงินกองทุนรับโอนจากสมาคมนักบัญชีและ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

 

17 

  

85,450,092.93 

  

85,450,092.93 

เงินกองทุนทั!วไป   337,362,434.03  327,905,383.95 

รวมเงินทุนสะสม   422,812,526.96  413,355,476.88 

รวมหนี" สินและเงินทุนสะสม   497,257,005.42  505,362,399.20 

 

 

ขอรับรองว่าเป็นรายการอนัถูกต้องและเป็นจริง 

 

.............................................................. 

(นางวิไล  ฉัททนัต์รัศมี) 
เหรัญญิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   

............................................................ 

(ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ เกษรี  ณรงค์เดช) 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

2 
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

สําหรบัปีสิ! นสุด วนัที" 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
  บาท 

 หมายเหตุ 2553  2552 

รายได้      

รายได้จากการจัดอบรมและสมัมนา   47,644,240.87  31,869,829.08 

รายได้ค่าบาํรุงสมาชิก  24,041,900.00  23,258,200.00 

รายได้ค่าธรรมเนียมการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  12,575,600.00  13,671,400.00 

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  8,447,854.80  7,643,371.00 

รายได้ค่าธรรมเนียมเป็นผู้ทาํบัญชี  1,803,067.82  1,221,901.44 

รายได้จากการจาํหน่ายหนังสอืและของที!ระลึก  3,189,557.25  2,979,434.65 

ดอกเบี"ยรับ  1,034,628.38  1,067,824.71 

รายได้จากกจิกรรมอื!น 18 1,406,574.55  1,305,410.90 

รวมรายได้  100,143,423.67  83,017,371.78 

ค่าใช้จ่าย     

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและสมัมนา  28,748,501.08  20,278,169.76 

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อและประสานงานกบัสมาชิก  2,979,408.12  1,784,014.90 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  5,401,383.15  6,221,358.60 

ค่าใช้จ่ายที!เกี!ยวกบัใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  3,285,602.07  1,549,446.64 

ต้นทุนของหนังสอืและของที!ระลึกที!จาํหน่าย  1,197,130.95  1,195,340.40 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 19 และ 20 46,246,852.41  41,263,285.48 

ค่าใช้จ่ายในการประชุมและเข้าสมัมนา  3,373,059.71  2,801,169.75 

ขาดทุนจากการยกเลิกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  6,517,196.26  - 

เงินทูลเกล้าถวายฯ ในโอกาสพิธเีปิดที!ทาํการแห่งใหม่  -  1,000,000.00 

ต้นทุนทางการเงิน  1,082,483.84  976,929.03 

รวมค่าใช้จ่าย  98,831,617.59  77,069,714.56 

รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายก่อนเงินรับบริจาค  1,311,806.08  5,947,657.22 

เงินรับบริจาค  8,145,244.00  47,515,520.11 

รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายสาํหรับปี  9,457,050.08  53,463,177.33 

   

ขอรับรองว่าเป็นรายการอนัถูกต้องและเป็นจริง 
 

.............................................................. 

(นางวิไล  ฉัททนัต์รัศมี) 
เหรัญญิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   

............................................................ 

(ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ เกษรี  ณรงค์เดช) 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี"  
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย (ต่อ) 

สําหรบัปีสิ! นสุด วนัที" 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 
 

  บาท 

 หมายเหตุ 2553  2552 

รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายแบ่งตามเงินกองทุนได้ดังนี      

เงินกองทุนทั!วไป  9,457,050.08  12,799,384.37 

เงินกองทุนเพื!อที!ทาํการแห่งใหม่ 22 -  40,663,792.96 

รวมทั งสิ น  9,457,050.08  53,463,177.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองว่าเป็นรายการอนัถูกต้องและเป็นจริง 

.............................................................. 

(นางวิไล  ฉัททนัต์รัศมี) 
เหรัญญิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  

............................................................ 

(ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ เกษรี  ณรงค์เดช) 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

4 
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์
งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่วนของเงินทุนสะสม

สําหรบัปีสิ" นสุด วนัที! 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552

บาท
หมายเหตุ 2553  2552 

เงินทุนสะสม
เงินกองทุนรับโอนจากสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตแห่งประเทศไทย 85,450,092.93 85,450,092.93

เงินกองทุนทั !วไป   

  รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายสะสม   

  ยอดคงเหลือต้นปี 327,905,383.95 112,087,936.86

  รับโอนจากเงินกองทุนเพื!อที!รับโอนจากเงินกองทุนเพื!อทีรับโอนจากเงินกองทุนเพื!อททีาํการแห่งใหม่  22 - 203,018,062.72

  ยอดที!เพิ!มขึ"นสาํหรับปี 9,457,050.08  12,799,384.37

  ยอดคงเหลือสิ"นปี 337,362,434.03 327,905,383.95

เงินกองทุนเพื!อที!ทําการแห่งใหม่ 22

  เงินกองทุนรับโอนจากเงินกองทุนทั!วไป - 87,517.74

  รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
  ยอดคงเหลือต้นปี - 162,266,752.02

  ยอดที!เพิ!มขึ"นสาํหรับปี - 40,663,792.96

  โอนไปเงินกองทุนทั!วไป - (203,018,062.72)

  ยอดคงเหลือสิ"นปี - - 

รวมเงินทุนสะสม 422,812,526.96 413,355,476.88

ขอรับรองว่าเป็นรายการอนัถูกต้องและเป็นจริง

..............................................................

(นางวิไล  ฉัททนัต์รัศมี)
เหรัญญิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

  

............................................................

(ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ เกษรี  ณรงค์เดช)
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี"
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์
งบกระแสเงินสด

สําหรบัปีสิ! นสุด วนัที" 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552

บาท
2553  2552 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน   

รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่าย 9,457,050.08  53,463,177.33

ปรับกระทบยอดรายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดรับ
จากกจิกรรมดาํเนินงาน

  

ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย 17,553,904.77  8,313,438.26

ขาดทุนจากการยกเลิกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 6,517,196.26 - 

ค่าหนังสอืที จาํหน่ายไม่ได้ 242,118.38 - 

ดอกเบี!ยรับ (1,034,628.38) (1,067,824.71)

ต้นทุนทางการเงิน 1,082,483.84  976,929.03

รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีรายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงใน
สนิทรัพย์และหนี!สนิดาํเนินงาน 33,818,124.95 61,685,719.91

สนิทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ มขึ!น) ลดลง   

สนิค้าคงเหลือ (125,527.59) (726,507.48)

ภาษีมูลค่าเพิ มรอเรียกคืน - 7,542,944.04

สนิทรัพย์หมุนเวียนอื น (58,453.85) 132,176.47

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื น 18,834.07  95,345.00

หนี!สนิดาํเนินงานเพิ มขึ!น (ลดลง)   

รายได้รับล่วงหน้า (3,239,854.47) 2,942,733.46

เงินสนับสนุนรับล่วงหน้า (5,753,397.40) 18,800,733.49

หนี!สนิหมุนเวียนอื น 1,730,808.01  1,896,083.80

รวมเงินสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 26,390,533.72  92,369,228.69

ขอรับรองว่าเป็นรายการอนัถูกต้องและเป็นจริง

..............................................................

(นางวิไล  ฉัททนัต์รัศมี)
เหรัญญิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

  

............................................................

(ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ เกษรี  ณรงค์เดช)
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี!
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

สําหรบัปีสิ! นสุด วนัที" 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 

 

 บาท 

 2553  2552 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินลงทุนระยะสั น (เพิ"มขึ น) ลดลง -  (3,294.14) 
ดอกเบี ยจ่ายที"ถอืเป็นส่วนหนึ"งของราคาทุนสนิทรัพย์ -  2,305,607.39 
เงินสดจ่ายซื อที"ดิน อาคารและอุปกรณ ์ (4,276,414.39)  (28,634,370.95) 
เงินสดจ่ายซื อสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน -  (1,068,224.30) 

เงินรับจากดอกเบี ยรับ 1,034,628.38  1,067,824.71 

รวมเงินสดสทุธใิช้ไปเพื"อกจิกรรมลงทุน (3,241,786.01)  (26,332,457.29) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร -  5,000,000.00 

จ่ายชาํระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร (10,300,000.00)  (41,800,000.00) 
เงินจ่ายดอกเบี ยจ่าย (1,082,483.84)  (3,282,536.42) 

 เงินสดสทุธไิด้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจัดหาเงิน (11,382,483.84)  (40,082,536.42) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ"มขึ! นสุทธิ 11,766,263.87  25,954,234.98 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 98,470,186.23  72,515,951.25 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิ! นปี 110,236,450.10  98,470,186.23 

    

 

 

 

ขอรับรองว่าเป็นรายการอนัถูกต้องและเป็นจริง 

.............................................................. 

(นางวิไล  ฉัททนัต์รัศมี) 
เหรัญญิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  ............................................................ 

(ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ เกษรี  ณรงค์เดช) 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรบัปีสิ! นสุด วนัที" 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 

1. ขอ้มูลทั "วไปเกี"ยวกบัสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์(สภาวิชาชีพบญัชีฯ) 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคลจัดตั!งขึ! นตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  
ซึ"งมีผลใช้บังคับตั!งแต่วันที" 23 ตุลาคม 2547 และได้รับพระมหากรุณาให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เมื"อวันที" 6 กันยายน 2548 จึงใช้ชื"อว่า “สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์” (Federation of Accounting 

Professions Under The Royal Patronage of His Majesty The King) 

ณ วันที" 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 สภาวิชาชีพบัญชีฯ มียอดสมาชิกดังนี!  
 

ประเภทสมาชิก 
 จาํนวน (คน) 
 2553  2552 

สามัญ  46,341  44,098 

วิสามัญ  787  886 

สมทบ  2,338  2,564 

รวม  49,466  47,548 

 

2. วตัถุประสงคข์องสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ มีวัตถุประสงค์เพื"อส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย เนื"องจาก 

การประกอบวิชาชีพบัญชีได้ขยายขอบข่ายครอบคลุมออกไปหลายด้าน ได้แก่ การทาํบัญชี การสอบบัญชี  
การบัญชีบริหาร การวางระบบบัญชี การบัญชีภาษีอากร การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี หรือบริการด้านอื"น 
ซึ"งมีความเกี"ยวข้องสัมพันธ์กับกิจกรรมในทางธุรกิจต่างๆ เพื"อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอยู่ภายใต้การดูแลของ
สภาวิชาชีพเดียวกัน เพื"อเป็นศูนย์รวมและส่งเสริมความเป็นปึกแผ่น รวมทั!งให้ความรู้และพัฒนา ส่งเสริม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ เพื"อให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ตลอดจนเพื"อให้มีการควบคุมจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพ 

3. อํานาจหนา้ที"ของสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ มีอาํนาจหน้าที"ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 ดังต่อไปนี!  
1. ส่งเสริมการศึกษา อบรม และการวิจัยเกี"ยวกบัวิชาชีพบัญชีฯ 

2. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกยีรติของสมาชิก จัดสวัสดิการและสงเคราะห์ระหว่างสมาชิก 

3. กาํหนดมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานอื"นที"เกี"ยวกบัวิชาชีพบัญชี 
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรบัปีสิ! นสุด วนัที" 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552

3. อํานาจหนา้ที"ของสภาวิชาชีพบญัชีฯ (ต่อ)
4. กาํหนดจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
5. รับขึ นทะเบียนการประกอบวิชาชีพบัญชี ออกใบอนุญาต พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี
6. รับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื"อประโยชน์

ในการรับสมัครเป็นสมาชิก
7. รับรองความรู้ความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพบัญชี
8. รับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้ชาํนาญการและการศึกษาต่อเนื"องในด้านต่างๆ ของผู้ประกอบ

วิชาชีพบัญชี
9. ควบคุมความประพฤติและการดาํเนินงานของสมาชิกและผู้ขึ นทะเบียนอันเกีควบคุมความประพฤติและการดาํเนินงานของสมาชิกและผู้ขึ นทะเบียนอันเกีควบคุมความประพฤติและการดาํเนินงานของสมาชิกและผู้ขึ นทะเบียนอันเกียวกับการประกอบ

วิชาชีพบัญชีให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบัญชี
10. ช่วยเหลือ แนะนาํ เผยแพร่ และให้บริการวิชาการแก่ประชาชนเกี"ช่วยเหลือ แนะนาํ เผยแพร่ และให้บริการวิชาการแก่ประชาชนเกีช่วยเหลือ แนะนาํ เผยแพร่ และให้บริการวิชาการแก่ประชาชนเกยีวกบัวิชาชีพบัญชี
11. ออกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี
12. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
13. ให้คาํปรึกษาและเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี"ให้คาํปรึกษาและเสนอแนะต่อรัฐบาลเกีให้คาํปรึกษาและเสนอแนะต่อรัฐบาลเกยีวกบันโยบายและปัญหาของวิชาชีพบัญชี
14. ดําเนินการอื"นเพื" อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที"พื" อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าทีพื" อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าทีของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ตาม

พระราชบัญญัตินี 

4. สถานที"ตั!งของสภาวิชาชีพบญัชีฯ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ตั งอยู่เลขทีสภาวิชาชีพบัญชีฯ ตั งอยู่เลขทีสภาวิชาชีพบัญชีฯ ตั งอยู่เลขที 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร สภาวิชาชีพบัญชีฯ มีสาํนักงานสาขาในส่วนภมิูภาครวม 10 สาขา ดังต่อไปนี 

สถานที"ตั งจังหวัด  จังหวัดในความรับผิดชอบ
1) สาํนักงานจังหวัดสงขลา สงขลา  6  

2) สาํนักงานจังหวัดสรุาษฎร์ธานี สรุาษฎร์ธานี  3  

3) สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่  7 

4) สาํนักงานจังหวัดชลบุรี ชลบุรี  4 

5) สาํนักงานจังหวัดนครราชสีมา นครราชสมีา  4

6) สาํนักงานจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น  5 

7) สาํนักงานจังหวัดภเูกต็ ภเูกต็  2  

8) สาํนักงานจังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์  นครสวรรค์ 7

9) สาํนักงานจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี  5 

10) สาํนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 4
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรบัปีสิ! นสุด วนัที" 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552

4. สํานกังานสาขาของสภาวิชาชีพบญัชีฯ (ต่อ)
งบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้รวมสินทรัพย์และผลการดําเนินงานของแต่ละสํานักงานสาขา  

สนิทรัพย์และผลการดาํเนินงานสทุธขิองสาํนักงานสาขา สรุปได้ดังนี!
บาท

สาํนักงานสาขา
สาํหรับปีสิ!นสดุ

วนัที" 31 ธนัวาคม 2553
สาํหรับปีสิ!นสดุ

วนัที" 31 ธนัวาคม 2552

สนิทรัพย์รวม
รายได้สงู(ตํ"า)กว่า

ค่าใช้จ่าย
สนิทรัพย์รวม

รายได้สงู(ตํ"า)กว่า
ค่าใช้จ่าย

1. สงขลา  462,928.92  191,813.84  399,959.38  72,134.64

2. สรุาษฎร์ธานี  323,408.48  (66,341.05)  556,202.04  91,922.24

3. เชียงใหม่  235,716.27  86,741.82  107,146.40  (39,600.44)
4. ชลบุรี  11,898.19  (24,703.70)  40,949.29  (72,770.92)
5. นครราชสมีา  881,364.95  95,531.14  775,433.81  36,784.32

6. ขอนแก่น  1,267,112.16  212,212.62  943,728.33  37,110.55

7. ภเูกต็  774,728.06  159,704.98  599,778.77  121,463.93

8. นครสวรรค์  นครสวรรค์ 106.19  (39,134.93)  31,438.02  (65,753.60)
9. อบุลราชธานี  193,339.09  47,563.76  263,678.85  34,194.34

10. พระนครศรีอยุธยา 13,983.76  (66,236.72)  72,826.89  (76,277.01)
รวม  4,164,586.07  597,151.76  3,791,141.78  139,208.05

5. เกณฑก์ารจดัทํางบการเงิน
5.1 งบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้จัดทาํขึ! นตามหลักการบัญชีทีงบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้จัดทาํขึ! นตามหลักการบัญชีทีงบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้จัดทาํขึ! นตามหลักการบัญชีทีรับรองทั"วไปภายใต้พระราชบัญญัติการ

บัญชี พ.ศ.2543 ซึ"งหมายถงึมาตรฐานการบัญชีที"ซึ"งหมายถงึมาตรฐานการบัญชีทีซึ"งหมายถงึมาตรฐานการบัญชีทอีอกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
งบการเงินนี! ได้จัดทาํขึ!นโดยใช้เกณฑร์าคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื"นในนโยบายการบัญชี

5.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที"มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีมาตรฐานการบัญชีใหม่ทปีระกาศใช้ในระหว่างปี
ในระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงปี 2552 ฉบับที"ออกใหม่และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน เป็นจาํนวนรวม 32 ฉบับ มีดังต่อไปนี!

แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที" 1 (ปรับปรุง 2552) เรื"อง การนาํเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที" 2 (ปรับปรุง 2552) เรื"อง สนิค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที" 7 (ปรับปรุง 2552) เรื"อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที" 8 (ปรับปรุง 2552) เรื"อง นโยบายการบัญชีการเปลี"เรื"อง นโยบายการบัญชีการเปลีเรื"อง นโยบายการบัญชีการเปลียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและข้อผิดพลาด
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรบัปีสิ! นสุด วนัที" 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552

5. เกณฑก์ารจดัทํางบการเงิน (ต่อ)
5.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีมาตรฐานการบัญชีใหม่ทปีระกาศใช้ในระหว่างปี (ต่อ)

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  10 (ปรับปรุง 2552) เรื อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  11 (ปรับปรุง 2552) เรื อง สญัญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  12 เรื อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  16 (ปรับปรุง 2552) เรื อง ที (ปรับปรุง 2552) เรื อง ที(ปรับปรุง 2552) เรื อง ทดิีน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  17 (ปรับปรุง 2552) เรื อง สญัญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  18 (ปรับปรุง 2552) เรื อง รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  19 เรื อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  20 (ปรับปรุง 2552) เรื อง การบัญชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

และการเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  21 (ปรับปรุง 2552) เรื อง ผลกระทบจากการเปลี เรื อง ผลกระทบจากการเปลีเรื อง ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตรา

แลกเปลี ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  23 (ปรับปรุง 2552) เรื อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  24 (ปรับปรุง 2552) เรื อง การเปิดเผยข้อมูลเกี เรื อง การเปิดเผยข้อมูลเกีเรื อง การเปิดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรือ

กจิการที เกี ยวข้องกนั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  26 เรื อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  27 (ปรับปรุง 2552) เรื อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  28 (ปรับปรุง 2552) เรื อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  29 เรื อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิที เรื อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิทีเรื อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิทเีงินเฟ้อรุนแรง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  31 (ปรับปรุง 2552) เรื อง ส่วนได้เสยีในการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  33 (ปรับปรุง 2552) เรื อง กาํไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  34 (ปรับปรุง 2552) เรื อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  36 (ปรับปรุง 2552) เรื อง การด้อยค่าของสนิทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  37 (ปรับปรุง 2552) เรื อง ประมาณการหนี" สิน หนี" สินที) เรื อง ประมาณการหนี" สิน หนี" สินที) เรื อง ประมาณการหนี" สิน หนี" สินทีอาจเกิดขึ" น 

และสนิทรัพย์ที และสนิทรัพย์ทีและสนิทรัพย์ทอีาจเกดิขึ"น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  38 (ปรับปรุง 2552) เรื อง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที  40 (ปรับปรุง 2552) เรื อง อสงัหาริมทรัพย์เพื อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที  2 เรื อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที  3 (ปรับปรุง 2552) เรื อง การรวมธุรกจิ
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรบัปีสิ! นสุด วนัที" 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552

5. เกณฑก์ารจดัทํางบการเงิน (ต่อ)
5.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ที มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีมาตรฐานการบัญชีใหม่ทปีระกาศใช้ในระหว่างปี (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที  5 (ปรับปรุง 2552) เรื อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที 2552) เรื อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที2552) เรื อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทถีือไว้
เพื อขายและการดาํเนินงานที เพื อขายและการดาํเนินงานทีเพื อขายและการดาํเนินงานทยีกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที  6 เรื อง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที  15 เรื อง สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินข้างต้นให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที การเงินข้างต้นให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีการเงินข้างต้นให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรือหลังวันที เริ มในหรือหลังวันทีเริ มในหรือหลังวันที 1 มกราคม 
2554 เป็นต้นไป ยกเว้นแม่บทการบัญชีให้ใช้ปฏบัิติทนัท ีและมาตรฐานการบัญชีฉบับที เป็นต้นไป ยกเว้นแม่บทการบัญชีให้ใช้ปฏบัิติทนัท ีและมาตรฐานการบัญชีฉบับทีเป็นต้นไป ยกเว้นแม่บทการบัญชีให้ใช้ปฏบัิติทนัท ีและมาตรฐานการบัญชีฉบับที 12 ฉบับที  20 

และฉบับที 21ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรือหลังวันที เริ มในหรือหลังวันทีเริ มในหรือหลังวันที 1 มกราคม 
2556 เป็นต้นไป  

ฝ่ายบริหารของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ประเมินแล้วเหน็ว่า มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคัญต่องบการเงินสาํหรับปีที เริ มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที เริ มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับทีเริ มใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าว ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที
16 (ปรับปรุง 2552) เรื อง ที เรื อง ทีเรื อง ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชีฉบับที ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชีฉบับทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชีฉบับที 19 เรื อง
ผลประโยชน์ของพนักงาน ฝ่ายบริหารของสภาวิชาชีพบัญชีฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่อ
งบการเงินสาํหรับปีที เริ มใช้มาตรฐานฉบับดังกล่าว

6. นโยบายการบญัชีที"สําคญั
6.1 การรับรู้รายได้

รายได้จากการจัดอบรมและสัมมนา รายได้ค่าธรรมเนียมการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
รับรู้ตามอตัราส่วนของการสมัมนาและทดสอบที เสรจ็สิ"น

รายได้ค่าบาํรุงสมาชิก ค่าธรรมเนียมเป็นผู้ทาํบัญชีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต รับรู้เป็นรายได้ของแต่ละปี 

รายได้จากการจาํหน่ายหนังสอืและของที รายได้จากการจาํหน่ายหนังสอืและของทีรายได้จากการจาํหน่ายหนังสอืและของทรีะลึก รับรู้เป็นรายได้เมื อส่งมอบสนิค้า
รายได้จากการรับบริจาค รับรู้เป็นรายได้เมื อได้รับการบริจาค
รายได้ค่าเช่าสถานที รายได้ค่าเช่าสถานทีรายได้ค่าเช่าสถานท ีรับรู้เป็นรายได้เมื อเสรจ็สิ"นการให้บริการ
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6. นโยบายการบญัชีที"สําคญั (ต่อ)
6.2 เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด

เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื!อทวงถาม แต่ไม่รวมเงิน
ฝากธนาคารที!ติดภาระคํ"าประกัน รายการเทยีบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินลงทุนระยะสั"นทีรายการเทยีบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินลงทุนระยะสั"นทีรายการเทยีบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินลงทุนระยะสั"นทีมีสภาพ
คล่องสูงระยะเวลาครบกาํหนดในเวลา 3 เดือน ซึ!งพร้อมที!ซึ!งพร้อมทีซึ!งพร้อมทีจะเปลี!ยนเป็นเงินสดในจาํนวนที!ยนเป็นเงินสดในจาํนวนทียนเป็นเงินสดในจาํนวนททีราบได้ 
และมีความเสี!ยงต่อการเปลี!ยนแปลงในมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยสาํคัญ  

6.3 สนิค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที!สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิทีสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าในราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิทจีะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ!ากว่า ราคาทุน

คาํนวณโดยวิธถีวัเฉลี!คาํนวณโดยวิธถีวัเฉลีคาํนวณโดยวิธถีวัเฉลียถ่วงนํ"าหนัก

6.4 ที!ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ
ที!ดินแสดงในราคาทุนและไม่มีการคิดค่าเสื!อมราคาสาํหรับที!ดินแสดงในราคาทุนและไม่มีการคิดค่าเสื!อมราคาสาํหรับทีดินแสดงในราคาทุนและไม่มีการคิดค่าเสื!อมราคาสาํหรับทดิีน
อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื!อมราคาสะสม
ค่าเสื!อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยวิธเีส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ ดังนี"

อาคาร 25 ปี
ระบบสาธารณปูโภค 10 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร 10 ปี
เครื!องตกแต่งและเครื!องใช้สาํนักงาน   5 ปี

6.5 สทิธกิารเช่าที!ดิน
สทิธกิารเช่าที!ดินตัดจาํหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญัญาเช่า 20 ปี โดยวิธเีส้นตรง

6.6 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมที!เกี!ยวข้องโดยตรงกับการได้มาและการปรับปรุงที!ยวข้องโดยตรงกับการได้มาและการปรับปรุงทียวข้องโดยตรงกับการได้มาและการปรับปรุงทีทาํการแห่งใหม่บันทึกเป็น

ส่วนหนึ!งของราคาทุนของสนิทรัพย์นั"น การรวมต้นทุนการกู้ยืมนี" สิ"นสดุเมื!อสนิทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานได้ตามประสงค์
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6. นโยบายการบญัชีที"สําคญั (ต่อ)
6.7 เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที มี เ งื อนไขข้อตกลงที มี เ งื อนไขข้อตกลงทีมี เ งื อนไขข้อตกลงทีต้องปฏิบัติตามบันทึกเป็น 
“เงินสนับสนุนรับล่วงหน้า” และเมื อมีค่าใช้จ่ายที และเมื อมีค่าใช้จ่ายทีและเมื อมีค่าใช้จ่ายทีเกี ยวข้องเกิดขึ" นจะนําไปหักจากเงินสนับสนุน
รับล่วงหน้า

6.8 การด้อยค่า
สินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที สินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีมีอายุการใช้งานจํากัดจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื อมี

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทบ่ีงชี" ว่า ราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าทีบ่งชี" ว่า ราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าทีบ่งชี" ว่า ราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าทคีาดว่าจะขายได้ รายการขาดทุน
จากการด้อยค่าจะรับรู้เมื อราคาตามบัญชีของสนิทรัพย์สงูกว่ามูลค่าสทุธทิี จากการด้อยค่าจะรับรู้เมื อราคาตามบัญชีของสนิทรัพย์สงูกว่ามูลค่าสทุธทิีจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื อราคาตามบัญชีของสนิทรัพย์สงูกว่ามูลค่าสทุธทิคีาดว่าจะได้รับคืน ซึ งหมายถึง
จาํนวนที สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทยีบกับมูลค่าจากการใช้ เพื อวัตถุประสงค์
ของการประเมินการด้อยค่า สนิทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที ของการประเมินการด้อยค่า สนิทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยทีของการประเมินการด้อยค่า สนิทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยทเีลก็ที เลก็ทีเลก็ทสีดุที สามารถแยกออกมาได้ สินทรัพย์ที สามารถแยกออกมาได้ สินทรัพย์ทีสามารถแยกออกมาได้ สินทรัพย์ที
มีการรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะมีการประเมินความเป็นไปได้ที มีการรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะมีการประเมินความเป็นไปได้ทีมีการรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะมีการประเมินความเป็นไปได้ทจีะกลับรายการขาดทุน
จากการด้อยค่า ณ วันที ในงบดุล

6.9 ประมาณการทางบัญชีที สาํคัญ
การประมาณการทางบัญชี ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่าง

ต่อเนื องและอยู่บนพื" นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื นๆ ซึ งรวมถึงการคาดการณ์ถึง
เหตุการณ์ในอนาคตที เหตุการณ์ในอนาคตทีเหตุการณ์ในอนาคตทีเชื อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั"น และการใช้ดุลยพินิจทีเชื อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั"น และการใช้ดุลยพินิจทีเชื อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั"น และการใช้ดุลยพินิจทีจะก่อให้เกิด
ความเสี ยงอย่างมีสาระสาํคัญและเป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี" สิน
ด้วยจาํนวนที มีสาระสาํคัญในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ประกอบด้วย

บาท
2553 2552

เงินสด 119,822.21 132,032.79

เงินฝากกระแสรายวัน 2,807,366.00 1,689,921.50

เงินฝากออมทรัพย์ 31,402,116.14 48,748,231.94

ตั#วสญัญาใช้เงิน (ครบกาํหนดไม่เกนิ 3 เดือน) 75,907,145.75 47,900,000.00

     รวม 110,236,450.10 98,470,186.23

14 



ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2553 - 2554 148

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สําหรบัปีสิ! นสุด วนัที" 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ต่อ)
ณ วันที! 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี" ยร้อยละ 0.50 ต่อปี 

และร้อยละ 0.50 - 0.75 ต่อปี ตามลาํดับ และตั#วสัญญาใช้เงินมีอัตราดอกเบี" ยร้อยละ 1.05 - 1.50 ต่อปี 
และร้อยละ 2.00 - 4.75 ต่อปี ตามลําดับ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้รวมเงินสนับสนุนจากสาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลบางส่วนที!ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์จาํนวนเงินรวมทั"งสิ"น 14.2 ล้านบาท และ 1.1 ล้านบาท ตามลาํดับ  
ตั#วสัญญาใช้เงิน ณ วันที!ตั#วสัญญาใช้เงิน ณ วันทีตั#วสัญญาใช้เงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ได้รวมตั#วสัญญาใช้เงินจาํนวน 45.9 ล้านบาท และ 
47.9 ล้านบาท ตามลาํดับ ซึ!งเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที!ซึ!งเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทีซึ!งเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทีต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ รายละเอียดเกี!ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ รายละเอียดเกีต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ รายละเอียดเกยีวกับเงิน
สนับสนุนและเงินอุดหนุนดังกล่าวแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16 และข้อ 21.2

8. เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว เป็นเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 7 ปี จํานวนเงิน 15.0 ล้านบาท อัตรา

ดอกเบี"ยร้อยละ 5.1 ต่อปี ครบกาํหนดไถ่ถอนวันที!กาํหนดไถ่ถอนวันทีกาํหนดไถ่ถอนวันที 26 สิงหาคม 2554 เงินลงทุนระยะยาวที!ครบกาํหนดไถ่ถอน
ภายใน 12 เดือน ได้จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะสั"น

9. สินคา้คงเหลือ 
สนิค้าคงเหลือ ประกอบด้วย

บาท
2553 2552

หนังสือประกอบการเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 163,155.72 303,014.60

หนังสือมาตรฐานการบัญชี 191,549.33 127,242.91

หนังสือมาตรฐานการสอบบัญชี 36,209.71 96,426.52

หนังสืออื!นๆ 83,071.20 50,632.72

ของที!ระลึก 693,113.89 706,373.89

รวม 1,167,099.85 1,283,690.64

10. เงินฝากธนาคารติดภาระคํ! าประกนั
ณ วันที! 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 บัญชีเงินฝากประจาํ 3 เดือน จาํนวนเงิน 199,398.68 บาท และ 

198,232.75 บาท ตามลาํดับ ติดภาระเป็นหลักประกนัแก่ธนาคารที!บาท ตามลาํดับ ติดภาระเป็นหลักประกนัแก่ธนาคารทีบาท ตามลาํดับ ติดภาระเป็นหลักประกนัแก่ธนาคารทอีอกหนังสอืคํ"าประกนัการใช้กระแสไฟฟ้า
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11. ที"ดิน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ

ที ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิประกอบด้วย 
สาํหรับปีสิ"นสดุ วนัทีสาํหรับปีสิ"นสดุ วนัทีสาํหรับปีสิ"นสดุ วนัที 31 ธนัวาคม 2553 (บาท)

ยอดตามบญัชี

31 ธ.ค.2552
เพิ มขึ"น

โอนเข้า

(โอนออก)
ลดลง

ยอดตามบญัชี

31 ธ.ค.2553

ราคาทุน
ที ดนิ 157,292,272.32 - - - 157,292,272.32

อาคาร 117,161,786.29 - - - 117,161,786.29

ระบบสาธารณปูโภค 78,561,169.97 971,000.00 - - 79,532,169.97

ส่วนปรับปรงุอาคาร 20,054,004.95 1,246,207.44 - - 21,300,212.39

เครื องตกแต่งและเครื องใช้สาํนักงาน 15,146,975.08 2,059,206.95 - - 17,206,182.03

รวม 388,216,208.61 4,276,414.39 - - 392,492,623.00

ค่าเสื"อมราคาสะสม
อาคาร 1,964,465.94 4,686,471.02 - - 6,650,936.96

ระบบสาธารณปูโภค 3,293,111.51 7,882,546.85 - - 11,175,658.36

ส่วนปรับปรงุอาคาร 1,270,498.30 2,146,725.85 - - 3,417,224.15

เครื องตกแต่งและเครื องใช้สาํนักงาน 4,936,790.21 2,338,161.05 - - 7,274,951.26

รวม 11,464,865.96 17,053,904.77 - - 28,518,770.73

  สทุธิ 376,751,342.65 12,777,490.38 - - 363,973,852.27
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สําหรบัปีสิ! นสุด วนัที" 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552

11. ที"ดิน อาคารและอุปกรณ ์– สุทธิ (ต่อ)

สาํหรับปีสิ นสุด วันทีสาํหรับปีสิ นสุด วันทีสาํหรับปีสิ นสุด วันที 31 ธนัวาคม 2552 (บาท)
ยอดตามบัญชี
31 ธ.ค. 2551

เพิ"มขึ น
โอนเข้า
(โอนออก)

ลดลง
ยอดตามบัญชี
31 ธ.ค. 2552

ราคาทุน
ที"ดินและอาคารระหว่างปรับปรุง 353,898,009.74 24,790,653.08 (378,688,662.82) - -

ที"ดิน - - 157,292,272.32 - 157,292,272.32

อาคาร - - 117,161,786.29 - 117,161,786.29

ระบบสาธารณูปโภค - - 78,561,169.97 - 78,561,169.97

ส่วนปรับปรุงอาคาร 553,145.02 651,030.00 18,849,829.93 - 20,054,004.95

เครื"องตกแต่งและเครื"องใช้สาํนักงาน 5,130,682.90 3,192,687.87 6,823,604.31 - 15,146,975.08

รวม 359,581,837.66 28,634,370.95 - - 388,216,208.61

ค่าเสื"อมราคาสะสม
อาคาร - 1,964,465.94 - - 1,964,465.94

ระบบสาธารณูปโภค - 3,293,111.51 - - 3,293,111.51

ส่วนปรับปรุงอาคาร 391,231.87 879,266.43 - - 1,270,498.30

เครื"องตกแต่งและเครื"องใช้สาํนักงาน 3,260,195.83 1,676,594.38 - - 4,936,790.21

รวม 3,651,427.70 7,813,438.26 - - 11,464,865.96

  สุทธิ 355,930,409.96 20,820,932.69 - - 376,751,342.65

บาท
2553 2552

ต้นทุนการกู้ยืมที"รวมอยู่ในบัญชีที"รวมอยู่ในบัญชีทีรวมอยู่ในบัญชีทดิีน และอาคาร - 2,305,607.39

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ"งคํ าประกนัด้วยทีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ"งคํ าประกนัด้วยทีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ"งคํ าประกนัด้วยทดิีนและอาคาร (หมายเหตุฯ ข้อ 15)
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สําหรบัปีสิ! นสุด วนัที" 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552

12. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

บาท
2553 2552

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างการพัฒนาต้นปี 6,517,196.26 5,448,971.96

บวก จ่ายเพิ!มระหว่างปี - 1,068,224.30

6,517,196.26 6,517,196.26

หัก ขาดทุนจากการยกเลิกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (6,517,196.26) -

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างการพัฒนาสิ"นปี - 6,517,196.26

ขาดทุนจากการยกเลิกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื!องจากระบบไม่สามารถใช้งานได้ ซึ!งสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
อยู่ระหว่างการเจรจาและพิจารณาเพื!อเรียกร้องค่าเสยีหายจากบริษัทคู่สญัญา

13. สิทธิการเช่า - สุทธิ
สทิธกิารเช่า - สทุธิ ประกอบด้วย

บาท
2553 2552

สทิธกิารเช่าที!ดิน 10,000,000.00 10,000,000.00

สทิธกิารใช้อาคาร 1,816,885.82 1,816,885.82

     รวม 11,816,885.82 11,816,885.82

หัก ค่าตัดจาํหน่ายสะสม (6,123,735.14) (5,623,735.14)

สทิธกิารเช่า - สทุธิ 5,693,150.68 6,193,150.68

สิทธิการเช่าที!ดินของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้รับโอนสิทธิการเช่าที!ดินของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้รับโอนสิทธิการเช่าทีดินของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้รับโอนสิทธิการเช่าทีดินตามระยะเวลาที!เหลือของสมาคม
นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (สมาคมนักบัญชีฯ) จากสํานักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ โดยสมาคมนักบัญชีฯ มีสิทธิการเช่าที!ส่วนพระมหากษัตริย์ โดยสมาคมนักบัญชีฯ มีสิทธิการเช่าทีส่วนพระมหากษัตริย์ โดยสมาคมนักบัญชีฯ มีสิทธิการเช่าทีดินดังกล่าวเป็นระยะเวลา 20 ปี ตั"งแต่ปี 2545 
เป็นต้นไป

สิทธิการใช้อาคารของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้รับโอนจากสมาคมนักบัญชีฯ ซึ!งก่อสร้างบนที!สิทธิการใช้อาคารของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้รับโอนจากสมาคมนักบัญชีฯ ซึ!งก่อสร้างบนทีสิทธิการใช้อาคารของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้รับโอนจากสมาคมนักบัญชีฯ ซึ!งก่อสร้างบนทีดินของ
สาํนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ทาํสัญญาเช่าอาคารกับสาํนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์เมื!อวันที!ส่วนพระมหากษัตริย์เมื!อวันทีส่วนพระมหากษัตริย์เมื!อวันที 4 ธนัวาคม 2551 โดยมีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี สิ"นสดุวันทีปี สิ"นสดุวันทีปี สิ"นสดุวันที 31 ตุลาคม 2554
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรบัปีสิ! นสุด วนัที" 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552

14. รายไดร้บัล่วงหนา้
รายได้รับล่วงหน้า ประกอบด้วย

บาท
2553  2552

รายได้จากค่าบาํรุงสมาชิก 25,031,200.00 23,031,300.00

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 13,290,445.20 16,597,000.00

รายได้ค่าธรรมเนียมเป็นผู้ทาํบัญชี 1,129,718.63 1,634,086.45

รายได้จากการจัดอบรมและสมัมนา 89,834.00 427,189.00

อื!นๆ - 1,091,476.85

รวม 39,541,197.83 42,781,052.30

หัก ส่วนที!รับล่วงหน้าไม่เกนิ 1 ปี 27,237,294.23 29,424,852.30

สทุธิ 12,303,903.60 13,356,200.00

15. เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร- สุทธ ิประกอบด้วย  

บาท
2553  2552

เงินกู้ยืมระยะยาวต้นปี 24,300,000.00 61,100,000.00

บวก กู้เพิ!มระหว่างปี - 5,000,000.00

หัก ชาํระคืนระหว่างปี 10,300,000.00 (41,800,000.00)

เงินกู้ยืมระยะยาวสิ"นปี 14,000,000.00 24,300,000.00

หัก ส่วนที!ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (6,000,000.00) (11,200,000.00)

สทุธิ 8,000,000.00 13,100,000.00

ที!ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีฯ ครั"งทีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีฯ ครั"งทีประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีฯ ครั"งที 18/2548-2551 เมื!อวันที!2551 เมื!อวันที2551 เมื!อวันที 28 กันยายน 2549 
มีมติให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ ทาํสญัญากู้ยืมเงินจาํนวน 250 ล้านบาท จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ!ง เพื!อซื" อทีล้านบาท จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ!ง เพื!อซื" อทีล้านบาท จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ!ง เพื!อซื" อทดิีน
และสิ!งปลูกสร้างสาํหรับใช้เป็นสถานที!และสิ!งปลูกสร้างสาํหรับใช้เป็นสถานทีและสิ!งปลูกสร้างสาํหรับใช้เป็นสถานททีาํการของสภาวิชาชีพบัญชีฯ แห่งใหม่ (อาคารสาํนักงาน เลขที!ทาํการของสภาวิชาชีพบัญชีฯ แห่งใหม่ (อาคารสาํนักงาน เลขทีทาํการของสภาวิชาชีพบัญชีฯ แห่งใหม่ (อาคารสาํนักงาน เลขท ี133

ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร) และได้ทาํสัญญากับธนาคาร
พาณิชย์ดังกล่าวเมื!อวันที!พาณิชย์ดังกล่าวเมื!อวันทีพาณิชย์ดังกล่าวเมื!อวันท ี18 ตุลาคม 2549 โดยมีเงื!อนไขสาํคัญสรุปดังนี"
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สําหรบัปีสิ! นสุด วนัที" 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552

15. เงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิ (ต่อ)

15.1 วงเงินกู้ระยะยาวที 1 - วงเงินกู้ 160 ล้านบาท เพื อชาํระค่าซื" อทีล้านบาท เพื อชาํระค่าซื" อทีล้านบาท เพื อชาํระค่าซื" อทดิีนพร้อมอาคารสาํนักงานแห่งใหม่ 
ซึ งมีระยะเวลาชาํระคืนเงินกู้ 15 ปี โดยชาํระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี" ยทุกงวดเดือน แบ่งเป็น 180 งวด งวดละ 
900,000 บาท เริ มตั" งแต่วันทีเริ มตั" งแต่วันทีเริ มตั" งแต่วันที 30 พฤศจิกายน 2549 อัตราดอกเบี" ย MLR ลบด้วยร้อยละ 1 ต่อปี 
(ของธนาคารที ให้กู้) ใน 3 ปีแรก หลังจากนั"น อัตราดอกเบี" ย MLR (ของธนาคารที ให้กู้) ต่อปี ทั"งนี"  สภา
วิชาชีพบัญชีฯ ได้นําเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจาํนวนเงิน 96.5 ล้านบาท (หมายเหตุฯ ข้อ 21.1) จ่ายชําระคืน
เงินกู้ทาํให้การชาํระคืนเงินกู้งวดสดุท้ายสิ"นสดุลงในเดือนกรกฎาคม 2553

15.2 วงเงินกู้ระยะยาวที 2 - วงเงินกู้ 90 ล้านบาท เพื อใช้ในการปรับปรุงอาคารสาํนักงานและอาคาร
จอดรถ ซึ งมีระยะเวลาชาํระคืนเงินกู้ 15 ปี โดยชาํระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี" ยทุกงวดเดือน แบ่งเป็น 180 งวด 
งวดละ 500,000 บาท โดยเริ มชาํระงวดแรกหลังเบิกเงินกู้ครบถ้วนหรือตามยอดที เบิกถอนภายใน 10 เดือน 
หลังเบิกเงินกู้ระยะยาวที 1 (เบิกเงินกู้งวดแรกวันที 18 ตุลาคม 2549) แล้วแต่ยอดใดจะถึงก่อน ในปี 2552 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้เบิกใช้เงินกู้แล้วเป็นจาํนวนเงิน 27.0 ล้านบาท ในปี 2553 วงเงินกู้คงเหลือ จาํนวนเงิน 
63.0 ล้านบาท สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไม่ได้เบิกใช้เงินจาํนวนนี"  เนื องจากไม่มีวัตถุประสงค์จะกู้เพิ ม

วงเงินกู้ระยะยาวข้างต้นคํ"าประกนัด้วยทีวงเงินกู้ระยะยาวข้างต้นคํ"าประกนัด้วยทีวงเงินกู้ระยะยาวข้างต้นคํ"าประกนัด้วยทดิีนและอาคาร (หมายเหตุฯ ข้อ 11)

16.  เงินสนบัสนุนรบัล่วงหนา้
ณ วันที  31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 เงินสนับสนุนรับล่วงหน้า ประกอบด้วย

บาท

2553 2552

เงินสนับสนุนจากสาํนักงานคณะกรรมการ

      กาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 839,008.00 839,388.00

เงินสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 13,071,641.09 18,824,658.49

รวม 13,910,649.09 19,664,046.49

2 0  2 0  
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สําหรบัปีสิ! นสุด วนัที" 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552

16.  เงินสนบัสนุนรบัล่วงหนา้ (ต่อ)
16.1 เงินสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ร่วมลงนามในบันทกึความเข้าใจโครงการให้เงินสนับสนุนสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในการยกร่าง
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี และจรรยาบรรณของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีฯ กับ ก.ล.ต. เมื!อวันที!เมื!อวันทีเมื!อวันที 1 พฤศจิกายน 2549 โดยมีกาํหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่
วันที!ลงนามโดย ก.ล.ต.ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่สภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื!อการจัดทาํมาตรฐานการบัญชี 
มาตรฐานการสอบบัญชี และกาํหนดจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีจาํนวนเงินรวม 9.2 ล้านบาท โดยมีเงื!อนไข
การจ่ายเงินสนับสนุนเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจจํานวน 4 งวด โดยแยกเป็นมาตรฐานการบัญชีจํานวนเงิน 
3.8 ล้านบาท มาตรฐานการสอบบัญชีจาํนวนเงิน 4.1 ล้านบาท และกาํหนดจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีจาํนวนเงิน 
1.3 ล้านบาท ซึ!งจาํนวนเงินสนับสนุนที!ล้านบาท ซึ!งจาํนวนเงินสนับสนุนทีล้านบาท ซึ!งจาํนวนเงินสนับสนุนทใีช้ไปในระหว่างปี 2553 และ 2552 และยอดคงเหลือสรุปได้ดังนี"

2553 (บาท)
ยอดยกมา 

2552
ยอดรับ

ระหว่างปี
ยอดใช้ไป
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ 
2553

มาตรฐานการบัญชี - - - -

มาตรฐานการสอบบัญชี 443,371.50 - - 443,371.50
กาํหนดจรรยาบรรณ 396,016.50 - 380.00 396,636.50

รวม 839,388.00 - 380.00 839,008.00

2552 (บาท)
ยอดยกมา 

2551
ยอดรับ

ระหว่างปี
ยอดใช้ไป
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ 
2552

มาตรฐานการบัญชี - - - -

มาตรฐานการสอบบัญชี 460,201.50 - 16,830.00 443,371.50
กาํหนดจรรยาบรรณ 403,111.50 - 7,095.00 396,016.50

รวม 863,313.00 - 23,925.00 839,388.00
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สําหรบัปีสิ! นสุด วนัที" 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552

16.  เงินสนบัสนุนรบัล่วงหนา้ (ต่อ)
16.2 เงินสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ร่วมลงนามในบันทึก

ข้อตกลงการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาวิชาชีพบัญชีกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื!อวันที!ข้อตกลงการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาวิชาชีพบัญชีกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื!อวันทีข้อตกลงการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาวิชาชีพบัญชีกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื!อวันที 29 
ธันวาคม 2551 เพื!อการปรับปรุงมาตรฐานเกี!เพื!อการปรับปรุงมาตรฐานเกีเพื!อการปรับปรุงมาตรฐานเกยีวกับวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆ เช่น มาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การสอบบัญชี จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี การประเมินคุณภาพงานสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ!ง
จาํนวนเงินสนับสนุนที!รับมาในปี 2552 และใช้ไปในระหว่างปี 2553 และ 2552 และยอดคงเหลือสรุปได้ดังนี"

บาท
2553 2552

รับเงินสนับสนุนระหว่างปี - 20,000,000.00

ยอดยกมาต้นปี 18,824,658.49 - 

หักหัหั ใช้ไปในระหว่างปี 
มาตรฐานการบัญชี 4,436,487.81 803,813.01

มาตรฐานการสอบบัญชี 1,259,954.59 354,528.50

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 40,125.00 17,000.00

ประกนัคุณภาพงานของสาํนักงานสอบบัญชี 16,450.00 - 

        รวม 5,753,017.40 1,175,341.51

ยอดคงเหลือ 13,071,641.09 18,824,658.49

17. เงินกองทุนรบัโอนจากสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้รับโอนเงินกองทุนจากสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

ตั"งแต่ปี 2548 เป็นเงินสทุธ ิ85,450,092.93 บาท

18. รายไดจ้ากกิจกรรมอื"น
รายได้จากกจิกรรมอื!น ประกอบด้วย

บาท
2553 2552

รายได้ค่าธรรมเนียมการกลั!นกรองคุณสมบัติของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 240,000.00 785,000.00

รายได้ค่าเช่าสถานที!รายได้ค่าเช่าสถานทีรายได้ค่าเช่าสถานที 990,273.82 279,948.59
รายได้เบด็เตลด็ 176,300.73 240,462.31

รวม 1,406,574.55 1,305,410.90
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สําหรบัปีสิ! นสุด วนัที" 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552

19. ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประกอบด้วย

บาท
2553 2552

เงินเดือนและสวัสดิการ 19,456,087.33 19,461,547.80

ค่าใช้จ่ายเกี!ค่าใช้จ่ายเกีค่าใช้จ่ายเกยีวกบัอาคารสถานที! 5,484,673.47 7,112,935.85

ค่าใช้จ่ายพิธเีปิดที!ค่าใช้จ่ายพิธเีปิดทีค่าใช้จ่ายพิธเีปิดททีาํการแห่งใหม่ - 2,932,262.90

ค่าเครื!องเขียนแบบพิมพ์ 1,515,088.04 1,347,560.02

ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 309,333.00 376,858.25

ค่าธรรมเนียมสมาชิกสถาบันวิชาชีพในต่างประเทศ 318,851.64 363,263.10

ค่าส่งจดหมายและไปรษณีย์ 182,789.41 160,844.76

ค่าเสื!อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย 15,222,262.10 7,313,438.26

ค่าใช้จ่ายทางนิติกรรม 2,010,000.00 -

ค่าใช้จ่ายอื!น 1,747,767.42 2,194,574.54

       รวม 46,246,852.41 41,263,285.48

20. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที!ค่าใช้จ่ายตามลักษณะทีค่าใช้จ่ายตามลักษณะทสีาํคัญมีดังนี"

บาท
2553 2552

เงินเดือนและสวัสดิการ 27,041,759.95 22,218,905.56

ค่าอาหารและเครื!องดื!ม 8,445,110.32 7,242,886.48

ค่าใช้จ่ายเกี!ค่าใช้จ่ายเกีค่าใช้จ่ายเกยีวกบัอาคารสถานที! 10,785,173.47 10,092,753.85

ค่าตอบแทนผู้ออกข้อสอบและผู้ตรวจข้อสอบ 3,634,652.00 4,461,432.00

ค่าจัดทาํเอกสารและสิ!งพิมพ์ 5,733,109.85 4,208,262.83

ค่าตอบแทนวิทยากร 5,770,328.98 4,043,429.00

ค่าเบี"ยประชุมกรรมการและอนุกรรมการ 1,262,982.00 1,333,400.00

ค่าเครื!องเขียนแบบพิมพ์ 1,888,018.04 1,347,560.02

ค่าส่งจดหมายและไปรษณีย์ 1,404,744.41 1,354,980.00

ค่าเสื!อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย 17,553,904.77 8,313,438.26

ขาดทุนจากการยกเลิกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 6,517,196.26 -
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรบัปีสิ! นสุด วนัที" 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552

21. เงินอุดหนุนจากรฐับาล
ในปี 2550 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณปี 2550 ให้แก่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ดังนี!  
21.1 จากงบกลาง รายการสาํรองจ่ายเพื"อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพื"อการจัดซื! ออาคารสาํนักงาน

แห่งใหม่ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ จาํนวน 96.5 ล้านบาท เมื"อวันที"ล้านบาท เมื"อวันทีล้านบาท เมื"อวันท ี27 กนัยายน 2550 ซึ"งสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้
นาํเงินอุดหนุนจาํนวน 96.5 ล้านบาท ชาํระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่ธนาคารแล้วเมื"อวันที"ล้านบาท ชาํระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่ธนาคารแล้วเมื"อวันทีล้านบาท ชาํระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่ธนาคารแล้วเมื"อวันที 30 กันยายน 2550 
(หมายเหตุฯ ข้อ 15.1)

21.2 จากงบเงินอุดหนุน จาํนวน 59.4 ล้านบาท เพื"อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื"อสารของสภาวิชาชีพบัญชีฯ เมื"อวันที"การสื"อสารของสภาวิชาชีพบัญชีฯ เมื"อวันทีการสื"อสารของสภาวิชาชีพบัญชีฯ เมื"อวันท ี12 กันยายน 2550โดยกาํหนดให้จ่ายได้ตามเงื"อนไขที" 12 กันยายน 2550โดยกาํหนดให้จ่ายได้ตามเงื"อนไขที 12 กันยายน 2550โดยกาํหนดให้จ่ายได้ตามเงื"อนไขทีกาํหนดไว้  
ณ วันที" 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 มียอดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลคงเหลือจาํนวนเงิน 45.9 ล้านบาท และ 
จาํนวน 47.9 ล้านบาท ตามลาํดับ ล้านบาท ตามลาํดัล้านบาท ตามลาํดั (หมายเหตุฯ ข้อ 7)

22. เงินกองทุนเพื"อที"ทําการแห่งใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้จัดตั!งเงินกองทุนเพื"อทีสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้จัดตั!งเงินกองทุนเพื"อทีสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้จัดตั!งเงินกองทุนเพื"อทีทาํการแห่งใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดหาและ

ปรับปรุงที"ทาํการแห่งใหม่ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ตั!งแต่ปี 2550 อย่างไรกต็าม เมื"อได้ดาํเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์แล้ว จึงได้โอนปิดเงินกองทุนนี! ไปยังเงินกองทุนทั"วไปเมื"อวันทีวัตถุประสงค์แล้ว จึงได้โอนปิดเงินกองทุนนี! ไปยังเงินกองทุนทั"วไปเมื"อวันทีวัตถุประสงค์แล้ว จึงได้โอนปิดเงินกองทุนนี! ไปยังเงินกองทุนทั"วไปเมื"อวันที 1 กันยายน 2552 ตามมติ
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีฯ

23. เครื"องมือทางการเงิน
เครื"องมือทางการเงินที"เครื"องมือทางการเงินทีเครื"องมือทางการเงินทีสาํคัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินลงทุนระยะยาว เงินฝากธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะยาว (รายละเอียดปรากฏในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ข้อ 15)

23.1 การบริหารความเสี"ยงทางการเงิน
วัตถุประสงค์ในการบริหารเงินกองทุนของสภาวิชาชีพบัญชีฯ นั!นเพื"อดาํรงไว้ซึ"งความสามารถใน

การดําเนินงานอย่างต่อเนื" องของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และเพื" อให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ตามที"อธบิายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ใช้นโยบาย
ในการบริหารเงิน โดยคํานึงถึงการรักษาสภาพคล่องของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และนําเงินไปลงทุนใน
เครื"องมือทางการเงินที"เครื"องมือทางการเงินทีเครื"องมือทางการเงินทมีีความเสี"ยงตํ"าและมีสภาพคล่องสงู
23.2 มูลค่ายุติธรรม

เนื"องจากสนิทรัพย์และหนี!สนิทางการเงินส่วนใหญ่ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั!น 
และเงินกู้ยืม มีอัตราดอกเบี! ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี! ยในตลาด มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี!สิน
ทางการเงินจึงไม่แตกต่างอย่างมีสาระสาํคัญจากมูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์และหนี!สนิทางการเงินนั!น
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สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

สําหรบัปีสิ! นสุด วนัที" 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552

24. สญัญาก่อสรา้งอาคารสํานกังาน
ตามสัญญาโครงการปรับปรุงอาคารสาํนักงาน 8 ชั!น และอาคารจอดรถยนต์ 6 ชั!น กับบริษัทต่างๆ รวม 

3 บริษัท เป็นเงินรวม 116.8 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ"ม) ซึ"งประกอบด้วย

ชื"อสญัญา วันที"ทาํสญัญา  วันสิ!นสดุสญัญา
มูลค่างานตาม

สญัญา (ล้านบาท)
1. สญัญาจ้างเหมาก่อสร้างและ

ปรับปรุงงานก่อสร้าง
  

28 ก.พ. 2550
  

10 ต.ค. 2551
  

111.0

2. สัญญาจ้างที"ปรึกษาในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง

  

28 ก.พ. 2550
  

จนกว่างานแล้วเสรจ็
  

2.6

3 สญัญาว่าจ้างที"ปรึกษาในการ
ออกแบบ

  

15 ม.ค. 2550
  

เมื"องานเสรจ็ตาม
สญัญา

  

3.2

ในปี 2552 สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้รับมอบงานตามสญัญาโครงการปรับปรุงอาคารสาํนักงาน 8 ชั!น และอาคาร
จอดรถยนต์ 6 ชั!น เรียบร้อยแล้ว และสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้หยุดการรับรู้ดอกเบี! ยเงินกู้ยืมจากธนาคารเป็นต้นทุน
การกู้ยืม

25. การอนุมติัใหอ้อกงบการเงิน
คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีฯ อนุมัติให้ออกงบการเงินดังกล่าวนี!  เมื"อวันทีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีฯ อนุมัติให้ออกงบการเงินดังกล่าวนี!  เมื"อวันทีคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีฯ อนุมัติให้ออกงบการเงินดังกล่าวนี!  เมื"อวันที 4 เมษายน 2554

25 
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สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 
133 ถนนสุขุมวิท21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
www.fap.or.th  Email : fap@fap.or.th 
โทรศัพท 02-6852500  โทรสาร 02-6852501 
4 ฝายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ  กด 1 หรือ 02-6852534, 02-6852538 
4ฝายการตลาดและประชาสัมพันธ  กด 3 หรือ 02-6852574, 02 6852575 
4ฝายทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต  กด 4 หรือ 02-6852580, 02-6852581 
4ฝายสนับสนุนการอบรมสัมมนา  กด 5 หรือ 02-6852555, 02-6852557 
4ฝายบัญชีและการเงิน  กด 6 หรือ 02-6852544, 02-6852545 
4ฝายเลขานุการการประชุม  กด 7 หรือ 02-6852577, 02-6852578 
4ฝายบริหารจัดการ  กด 8 หรือ 02-6852549, 02-6852551 
4ฝายกฎหมาย   กด 9 หรือ 02-6852520, 02-6852596 
4โอเปอเรเตอร   กด 0 

สำนักงานสาขาเชียงใหม 
ประธานสาขา :  รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท 
พืน้ท่ีปฏิบัติการ : เชียงใหม ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร นาน  
   เชียงราย แมฮองสอน 
สถานท่ีต้ัง :  อาคารคณะบริหารธุรกิจ ช้ัน 1 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 ถนนหวยแกว  
   ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 
โทรศัพท :  053 944 922 
โทรสาร :  053 944 922 

สำนักงานสาขาชลบุรี 
ประธานสาขา :  นายสมศักด์ิ ประถมศรีเมฆ 
พ้ืนท่ีปฏิบัติการ : ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา 
สถานท่ีต้ัง :  คณะการจัดการและการทองเท่ียว  
    มหาวิทยาลัยบูรพา ช้ัน 9 หอง 913 QS2 169 
    ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง  
   จ.ชลบุรี 20131 
โทรศัพท :  038 394363  
โทรสาร :  038 394363 

สำนักงานสาขานครราชสีมา 
ประธานสาขา :  นางประไพศรี สุภา 
พ้ืนท่ีปฏิบัติการ : นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร สระแกว  
   ปราจีนบุรี 
สถานท่ีต้ัง :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
    วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    744 ถนนสุรนารายณ อ.เมือง  
   จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท :  044 242 978-9 ตอ 3600 
โทรสาร :  044 258 546 

สำนักงานสาขาขอนแกน 

รักษาการประธานสาขา : นายสุกิจ สหนุกูล 
พ้ืนท่ีปฏิบัติการ :  ขอนแกน เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู  
   หนองคาย  
สถานท่ีต้ัง :  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
    ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40002 
โทรศัพท :  043 347 742 
โทรสาร :  043 347 742 
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สำนักงานสาขาภูเก็ต 

ประธานสาขา :  นางจันทรเพ็ญ พรหมจินดา 
พ้ืนท่ีปฏิบัติการ : ภูเก็ต กระบ่ี พังา 
สถานท่ีต้ัง (ช่ัวคราว) : 26/227 ถนนศักดิเดช ต.วิชิต  
   อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
โทรศัพท :  076 243 156 
โทรสาร :  076 243 156 

สำนักงานสาขาอุบลราชธานี 

ประธานสาขา :  นายสมชัย ปรีดาสันต์ิ 
พ้ืนท่ีปฏิบัติการ : อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ  
   มุกดาหาร ยโสธร 
สถานท่ีต้ัง :  คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  
   ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง  
   จ.อุบลราชธานี 34000 
โทรศัพท :  045 209 040 
โทรสาร :  045 209 050 

สำนักงานสาขานครสวรรค 
ประธานสาขา :  นายณนน มากกมลธรรม 
พ้ืนท่ีปฏิบัติการ : นครสวรรค กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก  
   สุโขทัย ตาก อุทัยธานี ชัยนาท เพชรบูรณ  
   อุตรดิตถ 
สถานท่ีต้ัง :  89/11 ถนนมาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง  
   จ.นครสวรรค 60000 
โทรศัพท :  056 226 402, 056 312 560-1 
โทรสาร :  056 228 466 

สำนักงานสาขามหาสารคาม (อยูในระหวางการจัดต้ัง) 
พ้ืนท่ีปฏิบัติการ : มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ  
   สกลนคร นครพนม 

สำนักงานสำนักงานสาขาสงขลา 
ประธานสาขา :  นางสุนทรี จันทรดีย่ิง 
พ้ืนท่ีปฏิบัติการ : สงขลา ปตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง  
   สตูล ตรัง 
สถานท่ีต้ัง :  คณะวิทยาการจัดการ  
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
    วิทยาเขตหาดใหญ ต.คอหงส อ.หาดใหญ  
   จ.สงขลา 90112 
โทรศัพท :  074 445 175 
โทรสาร :  074 218 015 

สำนักงานสาขาสุราษฎรธานี 

ประธานสาขา :  นางบังอร เลิศไพศาล 
พ้ืนท่ีปฏิบัติการ : สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง 
สถานท่ีต้ัง :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี  
   อาคาร 1 ช้ัน 1 อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 
โทรศัพท :  077 275 940 
โทรสาร :  077 275 941 


